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]ulkinen keskustelu elSkeleikkauk-
sista on ajoittain yltiinyt mediail-
mion mittoihin. Tiimii tavaton kiin-
nostus osoittaa selvdiikin selvem-
min, miten tiirkei kysymYs elSke
ajan toimeentulosta on. Kielteistd
ilmiossii on kansalaisten keskuuteen
lewinnyt huoli ja levottomuus. Miten
eliikkeiden n1't kiiy? Saammeko me
eldkkeitd ollenkaan?

Yksi kansaa siiikyttdneistii uhkaku-
vista on ty6elSkkeen tavoitetason las-
keminen puoleen palkasta. Pelko on
kuitenkin vtiistymtissii - toistaiseksi.
Valtiovarainministeri6n ja Lehdon
toimikunnan suunnasta tulleet vies-
tit kertovat, ettd eliiketason pudo-
tusaikeet haudattaneen hiljaisuudes-
sa ja katseet kohdistuvat muihin sdd-
toruuveihin kuten eldkepalkkaan ja
indeksiin.

sena eriaryoisuuden kasvu. Lisdtur-
van pystyisivit itselleen hankki-
maan isopalkkaiset, tdrkeissd ase-
missa olevat henkil6t sekii ennen pit-
kdii vahvimmat ammattiryhmiit'

Lisiiturvarakennelrnat yleistyessiiiin
mutkistaisivat eltikejdrjestelmd6.
Meilld ty6el6kkeen ja kansaneltik-
keen muodostarna pemsrakenne on
hallittavissa. Esimerkiksi Ruotsissa
on kansan- ja ty6eliikkeen lisdksi
sopimuspohjaisia eldkejdrjestelmii,
jotka usein sivuutetaan vertailuissa'
Ruotsista ei edes ole saatavissa kat-
tavia tilastotietoja ndistd kolmesta
el tikej Srjestelmiistd.

Sosiaaliturvalta odotetaan mY6s
tyon tekemiseen ja Yrittdmiseen
kannustavia ominaisuuksia. |os ta-
voitetaso olisi 50 prosenttia, olisivat
keskeisill 6 tuloalueilla nettomSdrdis-
ten eliketulojen erot tyossiikiiynei-
den ja tyoeldmiin ulkopuolella ollei-
den vdlillii mitiittdmiii. Sellainen ei
motivoi ty6ssiikiiymiseen, ty6lgrvyn
yllSpittirniseen eik6 kohoavien pal-
kans aaj amaksuj en maksamiseen.

AsiayhteydessS on muistettava myos
julkisten alojen eldkejdrjestelmiit,
joissa eliiketasoa on alettu yhdenmu-
kaistaa samaksi kuin yksityisellii
puolella. |os tasoa viel6 alennettai-
iiin, voidaan vain arvata reaktiot
alan liitoissa.

ElSkekustannusten keventiminen
siten, ettd ihmisid kannustetaan py-

syrn66n ty6ssii pitempdtin, on vuo-
den alussa voimaan tulleiden eltike
reformien tavoitteena. T6hdn tavoit-
teeseen istuu huonosti 101 kansan-
edustajan tekemii esit5rs ty6llisyyspo-
liittisesta sukupolvenvaihdosel6k-
keesti ja ty6tt6rnyyseltikkeen ikiira-
jan laskusta. Ehdotus on nYkYisen
eldkepoliittisen linjan vastainen, kos-
ka se nimenomaan houkuttelisi siir-
tymEiiin elSkkeelle.

Sindns6 kansanedustajien esitys oli
hyvtiii tarkoittava. Yhteiskuntamme
kipein ongelma on tyott6myYs. Sen
lieventdrniseksi tulee ennakkoluulot-
tomasti ideoida erilaisia vaihtoehto-
ja. Eriis tillainen ajatus on sapat-
tivapaa, jonka kdyttomahdollisuudet
ovat selvitettdvdnii sosiaali- ja terveys-
ministeri6n t5r6vuorotteluryhmiiss6.

Ylijohtaja Tarmo Pukkilan esitykset
yritysten sosiaaliturvamaksujen
alentamisesta pitdisi mitd pikimmin
toteuttaa alkaen ty6llistdviistd pk-sek-
torista.

Kdytdnndn toteutukseen pittiisi piiiis-
te myos niiden ehdotusten osalta,
joissa tavoitteena on vihentdd pime-
5n ty6nteon houkuttelevuutta. Tiimi
tuntematon harmaa selctori on ongel-
mallinen my6s ty6eldkejdrjestel-
rn6lle. Maksamattomat vakuutus-
maksut heikentdviit ty6eliikkeiden
rahoitusta ja pienentdvdt tulevia
elSkkeit6.

T)6eliikkeen karttumiseen kajoami-
nen on asia, joka sai palkansaaja-
jiirjestdt ja tydeldketurvan edunvar-
tijat takajaloilleen. Tavoitetason pu-
dottaminen olisi teko, joka vaurioit-
taisi vakavasti ty6eliikejdrjestelmdn
rakennetta j a uskottavuutta. Mahdol-
lisuus 60 prosentin eldkkeeseen on
suomalaisen ty6eldketurvan keskei-
si6 lupauksia. Siihen on voitava luot-
taa.

Noin 60 prosentin eldketaso on sopi-
va ja kohtuullinen. Kokemus osoit-
taa, ettd jos taso j6i selvdsti sen alle,
vajaus pyrit66n kompensoimaan
lisieliikkeillii. Siiti taas olisi seurauk-
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Toimitusjohtaja Paavo Pitkdnen toivoo

LISAA JOUSTOA
YHTEISKUNTAAN

Eldke-Varman tuoreen toimitusjohtajan Paavo
Pitkdsen mukaan pitdii olla perusteltu ndkeffiyS,
mikd on Suomen kansantalouden tila 2fi)Gluvul-
la ennen kuin tehd66n keskeisid tulevaisuuden
ratkaisuja, T€md koskee muun muassa tyriel6ke-
jdrjestelmdS. Siin6 teht6vdt pdStdkset ovat niin
pitkdjdnteisid, ett6 ne pit66 tehd5 kymmeniS vuo-
sia aikaisemmin, jotta niilld olisi vaikutusta esi-
merkiksivuonna 2020.

Samalla h6n kuitenkin lis56, ett6 ios maailma
muuttuu, tdytyy olla valmiutta tarkistaa kantaansa
- tehdd muutoksia. Joustavuus, nopea reagointi
muuttuviin tilanteisiin, arvojen, periaatteiden ia
toimintatapojen kyseenalaistaminen ovat tdmHn
pdivdn yritystoimintaa.

- Valmius tehdfi muutoksia
koskee myds tydeliikejiirjestel-
mdd, joka onkin jo joustanut.
|os niilgrmiit ovat huonot, jou-
dutaan uudelleen arvioimaan
ty6eliiketurvan riittdrr;rys,
suuruus tai kattavuus. |ousta-vuuden lisiidntyminen on
vilttdmdt6ntd niin tyoeliike
jiirjestelmissd kuin koko yh-
teiskunnassakin, Paavo Pitkd-
nen korostaa.

foustavuus ei kuitenkaan saa
olla hiinen mukaansa ristirii-
dassa luotettavuuden kanssa,
koska tydelSketurva on ihmis-
ten perusturvallisuutta. Sen
varaan tulevaisuutta on ra-
kennettu, jolloin siihen pi-
tiiii myds voida luottaa.

Pitkiin linjan
vakuutusrnies
Paavo Pitkdsen vakuutusmie.
hen ura alkoi jo opiskeluaikoi-
na, jolloin hdn tuli kesdt6ihin

Aura-yhtioihin. Valmistuttu-
aan hiin opetti seitsemdn
vuotta matematiikkaa ja tilas-
totiedettd Vaasassa. Kun opet-
taminen alkoi tuntua sarnalta
piiiviistti toiseen, hin otti
haasteen vastaan ja l6hti uu-
delleen vakuutusalalle. Tie
Eldke.Varmaan on kulkenut
Aura-yhtioiden, T!6ntekij6i-
den Ryhmdhenkivakuutus-
poolin ja Teollisuusvakuutuk-
sen kar.rtta.

Vakuutusala miell5rttdii Pit-
kiistii erityisesti sen takia, ettd
siin6 pitiiii seurata yhteiskun-
taa kokonaisuudessaan - niin
liike.el2imiiii, yrit5rstoirnintaa
kuin sosiaalipolitiikkaakin.
On pohdittava, ettd kun asiat
niiyttiiviit ttiltii nyt, millaiset
ovat kovat faktat ja rnillaiset
ovat arvotviiden - lgrmmenen
vuoden kuluttua. Selvitiik-
seen eteenpdin, pitdd ollajoku
niikemys - visio.

Siirtyminen vahinkovakuu-
tusyhti6std eliikevakuutusyh-
ti66n on kdynyt sujuvasti,
vaikka talot eroavat toisistaan
jonkin verran. Pitkdsen mu-
kaan vahinkovakuutus toimii
selvdsti kilpailullisemmassa
y.rnpdrist6ssd. Esimerkiksi
palovakuutusmaksun miidrii-
5rt5rminen on kunkin vakuu-
tusyhti6n omassa pdiit6sval-
lassa. \roeldkepuolella mak-
supohja on siiiidettyja midriit-
ty ldhes kokonaan.

Eliikeyhtiriiden kilpai-
lusta pidettiivti kiinni
-Tdrkeint6 on se, ettd tydeltike-
yhtiot pitdvdt huolta yritys-
mdisyydestdiin. Jiirjestelmd-hiin on rakennettu hajasijoite
tuksi siksi, ettii yhtiot kilpaili-
sivat asiakkaistaan aidosti ja
oikeasti. Tdstd on pidettdvii
tarkasti kiinni. Ei oIIa mono-
polissa vaan kilpailutilantees-
sa, Pitkdnen korostaa.
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Kuitenkin kuluneen lgrmme'
nen vuoden aikana el6kes66ti-
Siden lukumddrd on viihenty-
nyt B8:sta 46:teen. ]os kehitys
jatkuu samanlaisena, voi-
daanko endii puhua riittdvdn
hajautetusta organisaatiosta?

Toimitusjohtaja Pitkdsen mu-
kaan on filosofinen kysymys,
mikii on riittiviin hajautettu
jdrjestelmii. Hdn kysyy, onko
se liian vdhdn, jos rneilld vii-
den pankkiryhmiin sijasta on
neljd tai perdti kolme. Onko
liian viihdn kilpailua, jos kau-
pan keskusliikkeiti on neljdn
sijasta kolme.

Hdn muistuttaa, ettii Ilmari-
sella oli 40 prosentin markki-
naosuus ennen kuin Eliike
Sampo erosi siitd. Silloin ku-
kaan ei puhunut jdrjestelmdn
liiallisesta keskittymisestii.
Asiaan voi olla tiettyjii peri-
aatteellisia niikokulmia. Mut-
ta usein oman edun ajamista
perustellaan eettisilld yleisillii
arvoilla. Onko asia hyvd vai
huono omalta kannalta. Hy-
viille l6ydetdiin iikkiii yleistd
hWiiti edistiiviit pemstelut ja
huonolle puolestaan keksi-
tddn perustelu, miksi se ylei-
sen edun kannalta on suoras-
taan hengenvaarallinen.

- T!6eliikejiirjestelm?in, va-
kuutuksenottajan ja yksityi-
sen vakuutetun ja elSkkeen-
saajan kannalta yhti6n koko ei
mitii?in autuutta tuo. Edelly-
tykset hoitaa asioita tehok-
kaasti ovat paremmat suuris-
sa yksik6issd. Mutta mam-
muttitauti on pahasta - liian
suurta yksikk6ii pitiid varoa.
Toisaalta on my6s vddrin aja-
tella, ettd tdmii on juuri sopi-
van kokoinen ja sitii ei saa lii-
kuttaa, Pitkdnen varoittaa.

fatkuvaa maaottelua
Suurin haaste Suomelle ja sen
mukana tyoeldkej iirjestelmdl-
le on ty6llisyyden palauttarni-
nen ja kansantalouden kun-
toon s aattaminen. T!6tt6mYY-
den hoitarninen on ylivoirnai-
sesti tdrkein asia niin materi-
aalisesti kuin henkisestikin.
Tdmdn rinnalla muut ovatkin
jo sitten pieniS ongelmia.

- T!6tt6myyden tuoma henki-
nen ongelma voi vaikeuttaa
ajan rnittaan Suomen kan-
s ainvAlistd menest5,.rniste. Nyt

kun Suomessakin vdhitellen
ymmirret66n, etteivdt yrityk-
set, kuten eivSt kansalaiset-
kaan, kilpaile en66 Suomen
mestaruussarjassa vaan Eu-
roopan ja osa jopa maailman
liigassa, tyollisyys on entistd-
kin tirkedmp66. Rajojen avau-
tuessa tullaan kansakuntien
viilillii kdyrn66n jatkuvaa
maaottelua paremmuudesta,
Pitkdnen uskoo.

Hiin tdhdent66kin, ettti Suo-
men pit66 olla yritysten kan-
nalta kii:rnostava maa, jonne
kannattaa investoida, jossa on
edullista teett66 tavaroita ja
tuottaa palveluksia.

Suomen vahvuusalue ylitse
muiden pit55 olla osaaminen.
Muita luontaisia edellytyksiii
meillS on suhteellisen vdhdn,
jollei oteta lukuun metsdvaro-
ja ja usein mainittua energian
hintaa. Menestydkseen kan-
sainvdlisessi kilpailussa Suo-
men on pidettivi talouspoli-
tiikl<a hallinnassa ja inflaatio
kurissa.

S osiaalivakuutusrnak-
sut eivdt korkeat
kansainv6lisesti
]atkuvasti Suomessa puhu-
taan korkeista tyovoimakus-
tannuksista. On katsottu, ettti
vdlilliset ty6voimakulut, eten-
kin sosiaalivakuutusmaksut,
heikentfiviit pienten ja keski-
suurten yritysten kilpailukY-
kve.

- 1Y6n kokonaiskustannukset
ovat yrityksen kilpailulqnryn
kannalta tdrkeiit. Selv66 on,
ettii yritykset pyrkiviit kohen-
tamaan kilpailukykyiidn alen-
tamalla muun muassa ty6voi-
makustannuksia. |os ty6n te'
keminen Suomessa on liian
kallista, ty6 siirfyy muualle.
Siihen meilld ei ole varaa.

Pitkdnen muistuttaa, ettii tyG
eldkemaksu on tinti vuonna
keskimddrin 18,6 prosenttia.
Enimmilldin se nousee parin-

\rmmenen vuoden piiiistii lti-
hes 50 prosenttiin. Noususta
ty6ntekijiit maksavat puolet.
Monien mielestd nousu on
kauhea ja siltii se ndyttiidkin.
Tcisaalta on kuitenkin huo.
mattava, ettii ty6ttdrnJ{Ysva-
kuutusmaksu kohosi tdnd
vuonna rnelkeinpd 10 pro-

senttiin. |os se saadaan alene
maan SGluvun tasolle, 2 pro-
senttiin, eivdt palkkaperustei-
set sosiaaliturwamaksut juuri
nouse nylgliselti tasolta.

- |os siis tarkastellaan sosiaali-
vakuutusmaksuja nyky- ja sii-
nii tilanteessa, jossa TELrnak-
su olisi suurimrnillaan, eivdt
ne ongelma ole. EdellyttAen,
ettii ty6tt6mlys saadaan olen-
naisesti pienenem66n ja kan-
santalous kasvarnaan, Silloin
muukin veropohja laajenee.

- Kansainvdlisessd vertailussa
ty6nantajien sosiaalivakuu-
tusrnaksut eiviit Suomessa ole
korkeat - me sijoitumme v6-
hdn keskitason alapuolelle.
Meillii taas tekemdtt6mdn
ty6n palkat ovat kasvaneet.
Kyse on periaatteessa siitii,
mitd ty6 maksaa ja mill6 taval-
la kerdtddn sosiaaliturva, mi-
kd kansantalouden kannalta
katsotaan tarpeelliseksi, Pitk6-
nen toteaa.

Kolrne tavoitetta
vastakkain
|ulkisuudessa kiiydystii kii-
vaasta eldkepommikeskuste-
lusta ja sukupolvien vilisestd
ristiriidasta Pitkdnen toteaa,
ettii nylgrisessd tilanteessa on
vastakkain kolme erity5ppistd
sosiaalipoliittista tavoitetta.

Yksi on ty6eldketurva, jonka
mukaan el6ke on jatkettua
palkkaa. Toisen tavoitteen
mukaan ihrnisille taataan tiet-
t;r perusturvallisuus ja sillii
hyv6. Kolmas on yksil6n oma-
vastuuta korostava linja, joka
ldhtee ajatuksesta, ettd kukin
on vastuussa itsestdin. Sitd
varmistarnaan on kuitenkin
rakennettu jonkinlainen suo-
javerkko, joka est65 onnetto-
rnirnrnat hukkumasta.

Pitkdsen mukaan tilannetta
kdytet66n hyviiksi niin kuin
aina tavoitteiden saavuttami-
seksi. Argumentteja l6ytyy
kunkin ideologian peruste'
luiksi. |otkut ovat aidosti rniet-
tineetkin - kuten pitiiii tehdii-
kin - palkitseeko nylgrinen jir-
jestelrni ty6ntekoa riittiviisti.
-Mitii taas tulee sukupolvien
viliseen kustannusten ja-
koon, ty6elSkej drjestelmdm-
me on rakennettu siten, ettd
pddosa nylgrisestd vakuutus-

maksusta menee meidiin van-
hempiemme elflkkeiden mak-
samiseen. fos ty6eldkemaksua
pudotettaisiin tai pidettdisiin
nylqrisellii tasolla, el6kkeell6
olevat saisivat elikkeensii,
mutta itse jdisimme ilman.
Meid6n olisi kustannettava
viel6 ornat elEkkeemrnekin.

-Tottakai meillii on halu antaa
lapsillemme parempi tulevai-
suus, rnutta rne olemme
rnyos vanhemrnille ikiipolvil-
le velkaa. He ovat rakentaneet
tdmdn maan, tinkineet omas-
ta elintasostaan aikanaan, ei-
vitkd ole voineet s66stiiii
ornaa eliketurvaansa varten.
Suuret ikdluokat ovat puoles-
taan rakentaneet lis66 ja kou-
luttaneet tulevia sukupolvia.
Ajatusmalli, ettii edellinen su-
kupolvi unohdetaan koko-
naan, on mahdoton. Sen estii-
vdt sekA taloudelliset ettii mo-
raaliset velvoitteet, Paavo Pit-
kAnen painottaa.

filkkutiikkimHisyys
hdiritsee
T!6eliikejtirjestelmAn tavoit-
teena on ollut yksinkertaisuus
ja oikeudenmukaisuus. Pitk6-
sen mukaan oikeudenmukai-
suutta tavoiteltaessa yksinker-
taisuus on hdvinnyt taustalle
ajat sitten. Esiin on marssinut
suuri joukko detaljeja. T!6elti-
keturva on rakennettu tilkku-
tekiksi.

- Tyoeltikej tirj estelmElld tdytyy
olla selkedt periaatteet, jotka
perustuvat ensisijaisesti tyo'
h6n ja siitd saatuun palkkaan.
Muu osa on sosiaaliturvan
tehtdv6. Oikeutetusti voidaan
IVsyii, onko tyott6myyselSke
ty6eldketurvan tehtiv6. Vai
onko se muun sosiaalipolitii-
kan hoitoa.

Toirnitusj ohtaj a Pitkdnen tdh-
dentdSkin, ettd yksittdisen
kansalaisen kannalta on t6rke-
dd, ettd elAketurva on yksin-
kertaistaja helppoaja ettd sii-
hen voi luottaa,

Haastattelu
Tahala
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Suomen vdest6 harmaantuu
nopeasti. Vdest6kehityksen
suunta on sama lAhes kaikissa
Euroopan maissa. Suomessa
muutos on kuitenkin erityi-
sen nopea, Euroopan maista
vain Saksassa ja Sveitsissd
vanhusten viiest6osuus kas-
vaa nopeammin kuin meillii,
Pahasti ylivelkaantuneena
ldhtdkohtamme rajusti kasva-
vien elSkemenojen rahoitta-
miseen ovat kuitenkin Saksaaja Sveitsiii olennaisesti huo-
nommat.

Eliikkeiden rahoitustaakkaa
suhteessa kilpailijamaihin on
lisddmdssd Suomen alhainen
eldkkeellesiirtymisikti; el6k-
keelle jiiiidiiiin keskimddrin 5B
vuoden i6ssti, eli 7 vuotta en-
nen varsinaista vanhuuseld-
keikdd. ELmaissa elikkeelle
siirrytiitin noin kolme vuotta
vanhempina eli runsaan 61
vuoden idssd.

]os nyt olisi tdystydllisyys,
eliikkeellesiirtymisiSn nosta-
minen olisi tehokas tapa ke.
ventdd eldketaakkaa. Se vai-
kuttaisi kahta kautta; samalla
kun eldkemenot supistuisivat,
myos eldkkeiden rahoitus-
pohja kasvaisi, koska maksa-jien mdirii lisddntyisi. Niin
kauan kuin tyott6myys pysyy
suurena, eliikeitin nostami-
nen ei ole kiireellisin tehtivd.

Pikaisesti ratkaistavia asioita
ovat ensi vuoden TELmaksuja eldkkeiden indeksitarkis-
tukset. Larnan laskuja on lan-
keamassa maksuun ensi
vuonna TELmaksun enniitys-
suuren korotuksen muodos-
sa. Ilman uusia toimenpiteitd
el6kemaksu uhkaa nousta vii-
dellS prosenttiyksik6llii eli 23-
24 prosenttiin palkasta.

]os korkotaso yhi laskee, el6-
kemaksun korotus voi mue
dostua tiitiikin suuremmaksi.
Ennen lamaa laskeskeltiin,
ettd ndin korkeisiin maksui-

hin jouduttaisiin aikaisintaan
Parinlg'rnmenen vuoden ku-
luttua suurten ikdluokkien
siir[ressi eldkkeelle. Akuutti
rahoitusongelma on ratkaista-
va; mitd pikemmin sen pa-
rempi. Vaikka talous onkin jo
kiiiintynyt kasvuun, tyoeliike-
maksun ennfltyssuuri korotus
hidastaisi aivan liikaa koti-
rnaisen kysynndn ja tyollisyy-
den elpymistd.

Rahoitusongelma on syntynyt
siit6, ettd kansantalouden
maksupohja on laman takia
merkittdvdsti kaventunut.
Ongelma on monella tapaa
yhteinen koko julkiselle sekto
rille, joka 1980-luvun jdlkipuo-
liskolla kasvoi maksukykyym-
me ndhden liian suureksi.

Kansantuote ei tuolloin ollut
kestdvdllti pohjalla. Kansanta-
louden maksukyky perustui
rnassiiviseen velanottoon ul-
komailta, osin yliarvostettuun
markkaan ja vaihtosuhteen
poikkeuksellisen my6ntei-
seen kehitykseen. Tuolloin
myds eldkepolitiikassa "hu-
rahdettiin" ylily6nteihin. Hy-
vdssi muistissa on kalliiksi
osoittautunut varhaiselSke-
uudistus vuodelta 1986. Var-
haiseliikkeiden suosio ylitti
moninkertaisesti asiantunti-
joiden ennakkoarviot.

On luonnollista, ettd julkiset
menot ovat kasvaneet laman
my6tii, sitii vartenhan yhteis-
kunnan suojaverkot on raken-
nettu. On kuitenkin hyvS huo-
mata, ettd esimerkiksi sosiaa-
limenojen osuus bruttokan-
santuotteesta oli Suomessa jo
1980-luvun jdlkipuoliskolla
eurooppalaista keskitasoa,
vaikka ty6tt6myysasteemme
oli tuolloin viel6 OECD-mai-
den matalimpia ja huoltosuh-
teemme - lasten ja vanhusten
osuus viiest6stii - Euroopan
edullisimpia.

Hyvinvoinnin ja talouden yh-

IORMATUUKKANEN
Finanssisihteeri

Valtiaa ar atnminist eriiin
hanuontalmtsosasto

teys on vahvernpi kuin halu-
arnrne rny6ntdd. Kun kansan-
talous on pudonnut neljdn-
neksen aiemmalta kasvu-ural-
ta, edelleenkin tuntuu olevan
tuskallisen vaikeaa hyviiksyti
tdtd tosiasiaa ja tdsti viilttii-
mdttd seuraavaa elintason las-
kua,

Kuoppa on niin syvii, ettti kan-
santuotteen pitdisi t6std eteen-
piiin kasvaa reaalisesti 7 - B
prosenttia vuodessa, jotta
vuonna 2000 olisimrne suun-
nilleen entisellii kasvu-uralla.
Vaikka talous elpyisi reippaas-
ti, elintaso ei kuitenkaan nou-
se samaa tahtia, koska merkit-
tdvd osa tuotannon lisdyksestd
rnenee ulkornaisen velan kor-
koihin ja lyhennyksiin.

Edessd hiidmdttiivii elSketaa-
kan kaksikertaistuminen nos-
taa rajusti veroastettaja rajoit-
taa tydntekij6iden elintason
nousua. Liikkurnavara vero-
asteen nostamiseen on kui-
tenkin l6hes olematon, kun
otetaan huomioon veroasteen
jo nylgrinen korkea taso. Pai-
neita on pikemminkin vero-
tuksen - varsinkin tulovero-
tuksen - alentamiseen. My6s-
kiiiin Euroopan yhdentymis-
kehityksen ja kasvavan kan-
sainvdlistymisen vuoksi Suo-
men veroaste ei voi merkittd-
viisti poiketa kansainvSlisestd
tasosta.

Muuta verotusta olisikin ke.
vennettivd eldkemaksujen
korotustarpeita vastaavasti.
Valitettavasti tAmdkin vaihtG
ehto on poissuljettu, koska li-
sivelkaantumiseen ei julkisel-
la sektorilla ole mahdollisuuk-
sia. Nykyinenkin velkaantu-
misvauhti on johtamassa um-
pikujaan.

Ei voitane my6sk65n liihteii
siit6, ettd kasvavat eltike. ja jul-
kisen velan korkomenot voi-
taisiin tdysin rahoittaa supis-
tamalla voimavaroja julkisen

talouden muilta selctoreilta.
Esimerkiksi opetuksen, tut-
kimuksen ja tuotekehityksen
voimavarojen merkittdvd su-
pistarninen vaarantaisi talou-
den pitkiin aikaviilin kasvun
edellytykset ja samalla eldk-
keiden rahoituksen. On my6s
hyvii muistaa, ettd vdest6n
ikiidntyrninen on lisiiiimiissti
muun rnuassa sairaanhoidon
sekd eliikeldisten laitos- ja avo.
hoitopalvelujen kysyntiiii ja
resurssitarvetta.

Tilanteessa, jossa niin veroas-
te kuin velkaantumisvauhti
alkavat olla jo dtirirajoilla, jul-
kista sektoria on kevennettd-
vd. Tiimti edeilyfttiii my6s sit6,
ettd lakisddteisten eltikemeno-
jen kasvuvauhtia on hidastet-
tava nykylainsddddnn6n mu-
kaisesta kehityksestti. Valinta-
tilanne on pelkistettynd seu-
raava: on joko hyviiksyttiiviijatkuvasti kohoava eldke-
maksu ja nouseva kokonaisve.
roaste ja sen seurauksena hi-
taampi talouskasvu tai tulevi-
en eldkkeiden tasosta on tin-
gittiivti.

Kollektiivisiin eldkejdrjestel-
miin, jotka takaavat hyviin
eldketurvan, liit$ry eriiiinlai-
nen "moral-hazard" -ongel-
ma. Sen lisdksi, ettd ne poista-
vat motiivin varautua omaeh-
toisesti tuleviin eldkkeisiin,
ne saattavat jopa houkutellajArjestelmdn hyviiksikiiyt-
tdon. Lakisiiiiteistd ty6el6ke-
turvaa tulisikin korjata hyvis-
s5 ajoin siten, ettd se nylgristii
paremmin palkitsisi ty6nte
koa ja kannustaisi sddstdmistd
sekd olisi sukupolvien suun-
nassa reilu. Taloudelliset mo.
tiivit ja kannustimet ovat yh-
teiskunnallista kehitystd
eteenpdin vieviii perusvoi-
mia. Esimerkiksi tulevan ajan
sdiinnosten tarkistaminen ja
siirtyminen koko ty6historian
ansioiden perusteella mdiirdy-
tyviilin eldkepalkkaan olisivat
askelia oikeaan suuntaan.

TYOELAKETURVAN RAHOITUS
TALOUDELLISET
KANNUSTIMET
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ELAKELEIKKAUKS.ILTA
VOIDAAN VALTTYA

Eldketuruakeskuksen suunnitteluiohtaia Markku
Hinninen uskoo tytieliketurvan tulevaisuuteen.
Hinen mukaansa nyt, kun maan talous alkaa el-
pyd, on tiysin mahdbllista, etti my6s eldketuruan
iihoituks-esta selvit6dn ilman, ettd mit66n ih-
meempid eldkeleikkauksia tarvitsee edes tehdi.

Uutta pontta eldkeleikkaus-
keskusteluille on viime kuu-
kausina antanut vuodelle
1995 kohdistuva eldkevakuu-
tusmaksun nousupaine: nY-
kyistii 18,6 prosentin vakuu-
tusmaksua pitdisi korottaa 4 -
6 prosenttiyksikk6e.

Syy ndinkin suureen korotuk-
seen johtuu siitii, ettei tY6-
eliikejdrjestelmti ole itsePdi-
sesti vaatinut maksun koro-
tuksia juuri lainkaan vuoden
1991 jiilkeen. Esimerkiksi tti-
rnin wuoden korotuksesta 2
prosenttiyksikk6ii jiitetiiiin pe-
rimiittd ja se kuoletetaan tule'
vina vuosina. Tdmii vuosi p6r-
jiitiiiin lisiiksi sydmiillii perhe'
eldkerahastoa ja sddstiimdllii
indeksitarkistukset.

Maksujen lykkiidmisellti tyo-
eliikejiirjestelmi on osallistu-
nut elinkeinoel2imtin elvyttii-
miseen.

Markku Hdnnisen mielestii
ensi vuoden maksun korotus
Iienee liian suuri yhdelld ker-
taa toteutettavaksi. Hdnen
mukaansa sitd voidaan tasoit-
taa useamrnalle vuodelle.

- Laskelmien rnukaan vuoden
1995 maksun korotus voidaan
likimain puolittaa, jos esimer-
kiksi lisiitiiiin vastuuvajausta,
jaksotetaan luottovakuutuk-
sen maksua pitemmiille aika-
vdlille ja otetaan indeksitar-
kistuksessa huomioon Puolet
ty6ntekij iin maksusta indeksi-
tarkistuksia alentavana.

Periaatteessa maksujen jak-
sottamiseen on rnahdolli-
suuksia, koska kustannukset
1990-luvulla eivdt ndytii juuri-
kaan kohoavan. Toimenpiteet
vaativat kuitenkin lainmuu-
toksia ja sopimista ty6mark-
kinaj iirjest6j en kanssa.

Eliikkeiden rahoitus
hallinnassa
Suuret ikiiluokat, vttonna
1945-1950 syntyneet, siirtYvtit
vanhuusel6kkeelle vuoden
2015 jiilkeen. Heiddn osuuten-
sa vdest6std on varsin suurija
se keikauttaa nylqristd hYvin
edullista huoltosuhdetta. Kun
mukaan lasketaan lisdksi
suurty6tt6myyden vaikutuk-
set huoltosuhteeseen, on ylei-
sesti puhuttu syliinheitetYstii
el6kepommista.

Markku Hiinnisen mielestd
puheet eldkepommista ovat
liioiteltuja. Eldkkeet Pysty-
tiidn maksamaan sill6 edellY-
tyksellii, ettd edes vihiiisessd
rnSdrin kansantuote kasvaa.
Epiiilyt eliikepomrnista aiheu-
tuvat siitd, ettd kuvitellaan
nylgrisen laman olevan PYsY-
vd. Aina ei my6sk66n tiedetii,
ettii erit5risesti eliketurva rnu-
kautuu automaattisesti tuo-
tannon vauhdin rnuutoksiin
pitktillii aikavdlillii.

- Jos kansantuote ei lainkaan
kasvaisi, silloin olisi leikattava
eltikkeitti entistd enemmdn'
Olemme purkaneet el6ke
pommin tekemdlliviime vuo-
sina hyvinkin radikaaleja
muutoksia etenkin julkisen
puolen eldketurvaan, Hdnni-
nen vakuuttaa.

Asiaa paransi lisdksi, kun va-
kuutetut itse tulivat mukaan
eldkkeiden rahoitukseen. Se
laajensi rahoituspohjaa. NYt
vakuutetut ehkd my6s entistd
realistisemmin suhtautuvat
eldkkeelle siirtymiseen, koska
lisiiiintyviit eliikemenot nii\r-
viit konkreettisesti heiddn
ornassa kukkarossaan.

Todellisuudessa palkat ja tYo-
eldkemaksu muodostavat ko-

konaisuuden: ne ovat tuotan-
totoiminnan kustannuksia.
Toisaalta sill6, kuka ty6eliike
maksun maksaa, ei kansanta-
lousmiesten mielestd pitern-
miin p66lle ole suurta merki-
tystii. Maksu kompensoituu
vastaavana palkan korotukse'
na.

- Kun tydeldkemaksun taso on
tiillii hetkelld runsaat 18 pro-
senttia, niin vuonna 2030 sen
pitiiisi olla 28 prosenttia eli 10
prosenttiyksikk6S enemmiin.
Vuotta kohti nousu on 0,2 - 0,5
prosenttiyksikkde. Tiimdn
verran meiddn pittiisi olla val-
miita tinkimddn palkankoro-
tuksista. fos rne sen teemme,
silloin voimme sanoa, ettti tYo-
el6ke ei ole mik65n rasitus yh-
teiskunnalle, Hdnninen vah-
vistaa,

Orna eldketili harhaa
Viime aikoina [luun muassa
valtiovarainministeri6 on ol-
lut huolestunut eldketurvan
rahoituksesta ja vaatinut eld-
keleikkauksia. Erddt sen edus-
tajat ovat ehdottaneetjoPa sel-
laista rakennetta, ettii jokaisel-
la vakuutetulla olisi oma el6-
ketili. Kunkin ty6el6ke rn65-
riiytyisi tilille kertyneiden
maksujen rnukaan.

Hdnninen lrysyy, kuka rnak-
saisi nylqriset elikkeet, kun
maksut pantaisiin talteen
vain maksajaa varten. Hdnen
mukaansa meiddn on pakko
kustantaa nykyiset eldkkeet
velkana vanhussukupolvelle.
Kaksinkertaista kustannusra-
situsta emme kuitenkaan kes-
te. Siksi osan nyt tydssii kdYvi-
en elikkeisti maksavat puo'
lestaan tulevat iklpolvet'
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ElSkekatto
kolahtaa
pienituloisiin
Useat ihmiset ovat my6s val-
miita hyvdksyrndiin eliikeka-
ton. On kysyfg, miksei laki-
sddteinen eliikej6.rjestelmd
voisi olla katollinen. Miksi iso
tuloiset eivdt saisi ktiyfttiii ak-
tiiviaikaisia tuloja eldkesdds-
tdmiseen? Se osaltaan tukisi
kansantalouden kokonais-
s66stdmistA.

-Jos asiaa arvioi puhtaasti sosi-
aalipoliittiselta kannalta, niin
tietyn suuruinen el6ke useim-
pien mielestii riittdisi. Koke
mus kuitenkin osoittaa, ettd
erilaiset katot kolahtavat pie.
ni- ja keskituloisiin. Heilli ei
ole varaa kustantaa yksil6lli-
siA eliikkeitd.

Lisiiksi Hdnninen painottaa,
ettd tyoeltike on palkkaa. Se on
samaa palkkaa niin iso- kuin
pienituloisellekin. Isotuloi-
nen itse kuin myds hdnen
tyonantajansa maksavat vas-
taavasti suuret vakuutusrnak-
sut. Niiin tasapuolisuus toteu-
tuu, eikd mit66n markkarndd-
rdistii eliikekattoa tanrita. Ny-
kyjiirjestelrndllii rne vdltiim-
me tarpeettornat lisdturvat,
joiden hallintokulut ovat tun-
netusti kalliita. Hdnnisen mu-
kaan jokainen voi aivan va-
paasti niin halutessaan kus-
tantaa itselleen lakisiidteistii
paremman eldkkeen.

- Meilld usein haikaillaan Kes-
ki-Euroopan malliin, jossa va-
paaehtoisilla eldkkeilld on
suuri osuus, Pakko on kuiten-
kin parempi kuin vapaaeh-
toinen, koska pieni-ja keskitu-
loiset ja monet parempituloi-
setkaan eiviit hoida eliiketur-
vaansa ajoissa. Eliikeikiiii lii-
hest5rlt6essd jouduttaisiinkin
sen tosiasian eteen, ettd eliike.
turva olisi tdysin riittdmdt6n.
Tdmtin takia yhteiskunta
ikiiiin kuin pakottaa meidiit
maksamaan eldkemaksuja.

-Pakottaahan yhteiskunta
maksamaan paljon muuta-
kin: terveydenhoidon ja kou-
lutuksen kustannuksia, kyrn-
menid elinkeinoeliimdn tu-
kia, muun muassa pankkitu-

kia jne. fos me olennaisesti
liberalisoimme vakuutusvel-
vollisuuden, se ei miss66n ta-
pauksessa johda parempaan
tulokseen, Hdnninen vahvis-
taa.

Heikennyksiin
runsaasti
vaihtoehtoja
Mikiili tiihiin mennessa tehdyt
eldkeleikkaukset eivdt riit6,
l6]rbry HfiLnnisen mukaan lu-
kuisa joukko keinoja, joilla
eldketurvaa voidaan tarvitta-
essa heikentdd. Heikennyksis-
tdhdn onviime aikoina puhut-
tu, parannuksista ei sen sijaan
juuri kukaan puhu miti6n.
Muun muassa sosiaalimeno-
toimikunnan vdlimietinn6ssd
oli useita tdllaisia rnalleja. Mal-
leihin toimikunta ei ole viel6
kantaansa m66ritell5rt. Yksi
niistd oli kansaneldkkeen poh-
jaosan ty6eldkevdhenteisyys
ja toinen oli runsaasti keskus-
telua herittiinyt 60 prosentin
el5ketason laskeminen 50 pro-
senttiin. Viimeksi mainittu
vaihtoehto on n5rtternmin hil-
jalleen lShes haudattu.

Nyt eniten esilld ovat olleet in-
deksiturvan uudistaminen,
tulevan ajan typistdminen ja
TEL-el6kepalkan laskenta-
s66nn6n muuttaminen,

Indeksin muuttamisesta on
ollut useita malleja. On puhut-
tu taitetusta indeksistd, jonka
mukaan eldkkeitd tarkistettai-
siin tiepstii iiistd lihtien vain
kuluttajahintaindeksilld. Sen
huono puoli on, ettd vanhuus-
eldkkeet eivdt miltddn osin sai-
si reaalista kasl'ua siindkiidn
tapauksessa, vaikka maassa
olisi hyvd taloudellinen kehi-
tys.

- ETK:ssa on kiinnostuneina
seurattu, mitd Ruotsissa ol-
laan tekemdssd. Nykyinen
Ruotsin tydeliike on sidottu
hintaindeksiin, mistd on aihe.
utunut monenlaisia ongel-
mia. Nyt ldnsinaapurit esitt6-
viit indeksid, joka joustaisi tai
sopeutuisi taloudellisiin suh-
danteisiin. Indeksid on meillii
ryhdyfty kutsumaan sopeu-
tusindeksiksi. Oma kehitte-

l5rmme pyrkii siihen, ett6 ta-
louskasvun aikana myos tyo-
eldkkeisiin annetaan reaalista
kasvua. |os taas kasvu on vii-
hdinen tai jopa negafiivinen,
eldkkeitd voidaan tarkistaa sa-
maan suuntaan, Hdnninen
uskoo.

Hdn muistuttaa, ettd tulevan
ajan laskemista Suomen ta-
paan ei muissa maissa tunne.
ta. EhkA juuri siksi siihen on
Suornessakin tartuttu.

On muun muassa esitetty, et-
te tuleva aika laskettaisiin
vain 60 ikivuoteen. |oissakin
maissa ty6kyvytt6myyselAke
miiiiriiytyy suhteessa tyoky-
vytt6myys asteeseen. Tdysin
ty6kyvyt6n henkild saisi tdy-
den tulevan ajan tai tdyden
eldkkeen. |os hdnelld olisi tyG
Iykye osittain jdljelld, tulevaa
aikaa viihennettdisiin suhtees-
sa ty6kykyyn. Vaihtoehdon
miinuksena on, ettd se on han-
kala kdytdnnossd toteuttaa
harkinnanvaraisuutensa ta-
kia.

Kolmanteen eldkkeitii heiken-
tiiviiiin vaihtoehtoon - el6ke
palkan laskusSdnn6n muutta-
miseen - on laajasti otettu kan-
taa.

- Nykyisen TELpalkan hyvd
puoli on, ettii se kohtuullisen
hyvin mittaa sitd henkil6n
palkkatasoa,johon hdn on tot-
tunut ennen elSkkeelle siirty-
mistddn. Useissa maissa on
toinen kiiytiinto. Useimmiten
eliikepalkka mdiritellddn jon-
kin ty6uraan liittyvdn keski-
ansion mukaan. Tdmdn vuok-
si rneilliikin on esitetty, ette
eliike miiiiriiylyisi TELtyosuh-
teen keskipalkan mukaan.
Trilldin olisi mietittiivS, milld
indeksillii ansiot korjataan.

Hdnninen muistuttaa, ettd
TEl-indeksi pitdd sisdlliiiin
puolet yleisestii ansiokehityk-
seste, mutta ei huomioi lain-
kaan karriddrinousua, |oissa-kin tapauksissa esitett5r eld.ke.
palkan muutos voisi johtaa 1 0-
15 prosentin eldketason ale-
nemiseen. On my6s ehdotet-
tu, ettii el6ke lasketaan nykyi-
sen neljiin vuoden keskian-
sion sijasta 10 viimeisen vuo-

den keskiansioiden perusteel-
la. Hdnnisen mukaan kaikkia
nAitti malleja on kiihkotto
masti tarkasteltava.

- |os kansalaisten mielesti eld-
keetuja pitiiii liihivuosina hei-
kentiiii, ndiden kolmen toi-
rnenpiteen joukosta ratkaisut
ilmeisesti l6jr$rvet.

Vanhuus-
eliikeidn nosto
rnahdollista
Nykyisen suurty6tt6myyden
aikana puheet tydvoimapu-
lasta tuntuvat uskomatto-
milta. Mutta edelleenkin on
tSysin mahdollista, ettii meillii
viimeistddn vuonna 2OL0 -
2020 on ty6voimapula. Silloin
yksi mahdollisuus olisi nostaa
vanhuuseldkeiktiii. Ndin saa-
taisiin kaksinkertainen hy6ty:
elikemenot pienenisivdt ja
tyossii olevan vdest6n m56rd
kasvaisi.

- |os eldketurvaa heikenne-
t66n, muutokset pitiid tehdi
riittdvdn ajoissa. Mutta rne
emme saa rnennd minkddn
pessirnistisimmin tulevai-
suudenkuvan rnukaan. Josniin tapahtuisi, yhteiskunnan
my6nteinen kehittdminen ei
olisi mahdollista, suunnittelu-
johtaja Hdnninen kiteyttiiti.

Haastattelu:
Marja-Liisa Tahala
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Pekka Parkkinen oikoo sukupolvikeskustelun harhoia

Tutkimuspddllikkii Pek-
ka Parkkinen Valtion ta-
loudellisesta tutkimus-
keskuksesta on selvit-
tdnyt laaja-alaisesti, mi-ta tulevat sukupolvet
perivdt nykyisiltd suku-
polvilta. Sukupolven
perinn<illi tarkoitetaan
Suomen kansantalou-
den ja yhteiskunnan ti-
laa ldhivuosina velkoi-
neen, eldkevastuineen,
saasteineen ja varalli-
suuksineen.

Parkkinen kaipaa perintdkes-
kusteluun realismia pessimis-
tisen masokismin sijasta. Hti-
nen mukaansa tulevat suku-
polvet saavat kokonaisuudes-
saan vanhemmiltaan selvdsti
arvokkaamman perinnon,
kuin ndmii saivat omilta van-
hemmiltaan.

Parkkinen on tarkastelussaan
jaotellut sukupolvet biologi-
siin 50 vuoden jaksoissa esiin-
tyviin sukupolviin. Suurten
ikiiluokkien sukupolveksi
hdn on valinnut vuosina 1940-
1969 syntyneet. Suurten ik6-
luokkien vanhempia ovat
vuosina 19 10-1939 symtlmeet,
lapsia 1970-1999 syntyneet ja
lastenlapsia 2OOO-2029 synty-
neet.

M iksi tuthit suhup olu iun u cilisiii
pertntdasioita?

Rikas yhteiskunta on niin mo.
nimutkainen kokonaisuus,
ettti pelkiistdiin yhtd osaa tar-
kastelemalla joudutaan hel-
posti harhaan. Olen pyrkinyt
viihdn poleemisestikin kokoa-
maan kaikki sukupolvien pe-
rint66n vaikuttavat asiat yk-
siin kansiin.

Suuret ikiiluokat on leirnattu
huterin perustein syyllisiksi

II

nykyiseen velkaan ja katta-
mattomiin eldkevastuisiin.
Keskustelua kiiydiitin ikiitin
kuin jokainen sukupolvi ajat-
telisi vain itseiiiin eikd ottaisi
mill66n tavoin huomioon las-
tensa hyvinvointia. Tistiihdn
seuraisi ddritapauksessa se,
ettd jokainen sukupolvi kulut-
taisi koko omaisuutensa ja jiit-
tAisi j2ilkeensi vain velkoja ja
vastuita. Yhteiskunta toimii
kuitenkin niin, ettd tavallisel-
le ihrniselle on omien lapsien
hyvinvointi erittSin tdrkeiiii.

Keskustelun pinnallisuuden
lisdksi minua onvaivannut se,
ettA sukupolvien perint6j6 tar-
kastellaan vain tdrntin pdivdn
ntik6kulmasta. Kaikille yhteis-
kunnille on ominaista, ett[
kirjoitellaan erilaisia ketjukir-
jeit?i pitklille tulevaisuuteen.
Eldkekustannusten lisiiksi
seuraavalle sukupolvelle jdte.
tddn koulutetut lapsetja suuri
kansallisvarallisuus. Pitk6n ja
syviin laman takia juuri nyt
synfiti suornalainen saa pe.
rinn6ksi runsaasti velkaa, jo

ka kylH taloudellisen kasvun
ansiosta pienenee jo ltihivuo
sina.

Mistd heshustelu on ldhtmgt
liihkeelle?

Kyllii kai keskustelu lehti liik-
keelle nuorten htiddstS. Nuo-
risotydttdmyys on vakava on-
gelma, jota on yritettiivii lie-
vittdd eri tavoin. T!6ttdmyy-
den suhteen olen aika pessi-
mistinen. $6tt6myys jdd suu-
reksi ongelmaksi viel6 pariksi
vuosikSrmmeneksi, Samanai-
kaisesti talous pystyy kuiten-
kin tuottamaan entistd enem-
min reaalituloja. Tdmd toi-
nen puoli on unohtunut kes-
kustelusta, kun on ptiivitelty
ns. passiivivdest6n suhdetta
aktiivivdesto6n.

Synkkyyden suohon vaipu-
neet hallitsijamme ovat myds
alkaneet pelotella kansalaisia
rtijiihttivillii eliikepommeilla
ja paisuvilla julkisilla menoil-
la. Muutamavuosi sitten olim-
me viel6 heiddn mukaansa
Pohjolan fapani, joka oli
marssimassa selkd suorana
Eurooppaa ja maailmaa val-
loittamaan. Nyt ollaan ylti6-
pessimistejii, jolla asenteella
vain s5rvennetdiin lamaa.
Eivdthdn ihnriset uskalla ku-
luttaa, kun tdllainen maail-
manlopun ilmapiiri vallitsee.

Onho tutkiminen gliptitu'tsri
mielekiistii?

Onhan tiimti mielenkiintois-
ta. Kvlld tdssii niihdiiiin, miten
yhteiskuntapolitiikka kohte-
lee eri ik6ryhmi6. Todellisessa
eldrndssd syntyy ja kuolee joka
vuosi ihmisid. Samaan aikaan
yhteiskunnassa el6i my6s
useita sukupolvia. Sukupolvi-
luokittelut ovat aina kaava-
maisia, mutta niitii kiiyft2imiil-
le pdiistiiiin keskustelussa
eteeenpdin.

ELAKEPOMMILLA
PELOTTELU ON TURHAA
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Onko fuleuien suhttpoluien saa-
ma perintb perimisen aruoi-
nen?

On varmasti. Suuret ikdluokat
siirtiiviit seuraavalle sukupol-
velle yhteens?i kolme kertaa
enemm6n varallisuutta kuin
kaikkia mahdollisia velkoja
yhteensd, Olennaista on se,
millaisessa kunnossa on yh-
teiskunta sen jdddessd lapsille.

Tietysti nylgrinen yhteiskunta
on varsin pahanndk6inen,
kun puoli miljoonaa ihmistti
on ty6ttomdnd ja kansantuote
on pudonnut viidenneksen
totutulta kasvu-uralta. Muuta-
man vuoden kuluttua talous-
kin ntiyftiiii nylgristd parem-
malta. Tiimd on pelkkiiiirealis-
rnia, jokaisen larnan jdlkeen
on seurannut nousukausi.

Mihri on perinndn aruohkain
osa?

T\rlevien sukupolvien perin-
n6istd tirkein on kansantalou-
den reaalitulojen luontikyky
eli tuotannontekij6iden m66-
rii ja laatu sekii tuotannollinen
ympdristd. Suurten ikdluokki-
en lasten sukupolvi on aina
tiihiin lamaan asti perin5rt lois-
tovireessii olleen kansantalou-
den,joka on tuottanut henked
kohti reaalituloja kolme ker-
taa enemmdn kuin 30 vuotta
aikaisemmin.

Olennainen kysymys on, mi-
ten talous kehitfyy tiistd eteen-
piiin. Jos maamme kokonais-
tuotanto ei lainkaan kasvaisi
vuodesta 1995 alkaen, olisi
vuonna 2005 reaalitulojen
luontikyky 1,S-kertaistunut
yhden sukupolven aikana.
Tdmd on kuitenkin erittdin
epiitodenniik6istii. Esimerkik-
si Yhdysvalloissa reaalitulojen
m66rti asukasta kohti on rei-
lusti yli puolitoistakertainen
Suomeen verrattuna. Miksi
Suomi ei tulevaisuudessa ta-
voittelisi nykyistii parempaa
elintasoa?

Lama on tietysti heikentinyt
kansantaloutemme reaalitu-
lojen luontikykyd. Nyt on pu-
dottu noin viidennes siltd van-
halta hyvinvointivaltion kehi-
tysuralta, jolla oltiin vielS
vuonna 1990. Julkinen netto-
velka on k5rmmenkertaistu-
nut ja hyvinvointivaltion ra-
hoitusperusta on vakavasti
heikentynyt.

Enusko, ettd on nopeaapaluu-
ta vuoden 1990 hyvinvointi-

yhteiskuntaan. Ensi vuosi-
kyrnmenen alussakin olem-
me vield selviisti jiiljessii pe.
rinteisen talouskasvun uralta.
Suuret ikdluokat ehtiviit vielti
kuitenkin korjata ny\risen la-
man vaurioita ennen siirt5r-
mistdin eliikkeelle.

Mutta mttwn u eLhasumma mel-
hainen?

Kaikki taloudelliset tutkimus-
Iaitokset ovat tdll6 hetkelld
sit?i mieltii, ettd ulkomainen
velka on kuihtumassa pois. Se
on kuitenkin sukupolvien pe.
rint6jen kannalta tiirkein vel-
kaerd. Vienti vetdd hyvin, silld
taloutemme on tdlld hetkellii
tehokas ja kilpailukykyinen.

)ulkisen velan ongelmana on
se, milloin meilld on varaa
maksaa sitii takaisin. Talous-
kasvun pitdisi olla keskimdS-
rin noin 2,5 prosenttia, jotta
julkisen velan osuus kansan-
tuotteesta ei en66 kasvaisi, La-
man aikana tdmdn velan ta-
kaisinmaksu on typer56, sill6
julkisella velalla kansantalou-
den py6rdt pysyvdt py6rimds-
sd. Tiitii velkaa maksettaisiin
takaisin vasta tulevan nousu-
kauden aikana. Silloin pitdisi
verotus pitdii kirednd ja sa-
maan aikaan leikata julkisia
menoja vaikkapa keskiluokan
etuuksia reippaasti karsimal-
la.

Pystytddnhd tuleuat eldkkeet
mahsamaan?

Suomalainen yhteiskunta on
muiden teollisuusmaiden ta-
voin sitoutunut rnaksarnaan
eldkettd vanhuksille ja ty6IV-
vytt6mille. On kuitenkin tosi-
asia, ettd eldkemenojen mdd-
rd tulee kasvamaan tuntuvas-
ti, jopa kolminkertaistumaan
vuoteen 2050 mennessd.

Sceiaalimenotoirnikunnan mu-
kaan eldkemaksujen osuus
bruttokansantuotteesta kas-
vaa kahden prosentin talous-
kasvulla nykyisesti 15 pro-
sentista runsaaseen 17 pro.
senttiin vuoteen 2050 men-
nessd. Ei ndytd kovin pahalta.
|ulkisuudessa ndlgry lukuja,
joissa piiivitellddn ty6eliike-
maksun kohoamista samana
ajanjaksona 18,5 prosentista
28 prosenttiin vastaavasta
palkkasummasta. Nayftee
dramaattiselta. Painottamalla
eri lukuja saadaan aikaan eri-
lainen kuva tulevaisuudesta.

Kuitenkin vakuutusmaksu

on pelkk66 tekniikkaa. Olen-
naista on se, miten suuri osa
kansakunnan kokonaistulois-
ta eli kansantuotteesta menee
eldkkeisiin. ]os reaalitulot kas-
vavat pitkdlld aikavdlillii pa-
rilla prosentilla vuodessa, ei
eliikepommia ole olemassa-
kaan. Suurernmista reaalitu-
loista on oikeudenmukaista
maksaa suhteellisesti hieman
suurempia eliikemaksuja. Ai-
nakin onvaikeaa p66tyii johto-
pdiit6kseen, ettd suurten ik6-
luokkien sukupolvi siirtdisi
ep6oikeudenmukaisesti elti-
kelaskujaan lastensa ja las-
tenlastensa rnaksettaviksi. Ei-
viit meidtin eliikkeemme suh-
teessa palkkoihin ole yhtddn
sen suurempia kuin liinsi-
maissa yleensii.

Entti jos talous ei hehifyhririn
oletetulla taaalla?

Silloin eldketaakka voi muo-
dostua kohtuuttomaksi. Hiiti-
kdityje ratkaisuja ei pidii kui-
tenkaan tehdii, eikd elikepoli-
tiikkaa pidii joka suhdanne-
k66nteessd veivata eri suun-
tiin. Systeemin on oltava sel-
lainen, johon ihmiset voivata
luottaa. |os tiukka paikka tu-
lee, olen valmis kannatta-
maan tyoeldkkeen laskusiiiin-
ndn muuttarnista sellaiseksi,
ettd eliike lasketaan koko ty6s-
siioloajalta neljdn viimeisen
vuoden sijasta.

Vanhuuseldkkeitii voitaisiin
puolestaan tarkistaa vain ku-
luttajahintaindeksillti, jolloin
talouskasvun suomat mah-
dollisuudet k6ytettiiisiin mui-
hin yhteiskunnallisiin teht6-
viin. Jos varoja ja haluja on,
voidaanhan kansaneldkkei-
siin ja ansioeldkkeisiin tehdd
eri pddt6ksill6 tasokorotuksia.

Keskimddrdisen eldkkeelle-
siirtymisiin pitdisi my6s ko
hota ldhemmiiksi lainsdiitiij dn
miiSrittelemdd 65 vuoden ikd-
rajaa, silld keskimddrdinen
elinikikin pitenee koko ajan.
Ldhivuosina meillE on hiukan
ristiriitainen tilanne siksi, ettd
onhan hullua pitiiii raihnaista
vanhusta vdkisin ty6elSmds-
sii, kun tilalle voisi tulla nuori
ja koulutettu ty6t6n. Tlo-
markkinoiden kannalta pitdi-
si ikddntyneitii piiiistiiii nyt
eltikkeelle ja ottaa nuoria t6i-
hin.

\rovoiman tdllaisesta nuo-
rentamisesta aiheutuisi kui-
tenkin suuria eliikekustan-
nuksia. Kun nokan irrottaa

tervasta, niin pyrst6 tarttuu
siihen kiinni.

Mitci mtntta perittciuriri jiiii?

Seuraava sukupolvi perii kan-
santalouden tulonmuodos-
tuslqrvyn ja velkojen lisiiksi
erittriin paljon varallisuutta,
jonka aikaisemmat sukupol-
vet ovat koonneet stiiist6illiitin
eli tinkimdllS omasta kulutuk-
sestaan. Tiimii on varmaa fak-
taa.

Inhimillinen pd6omakanta,
joka koostuu vdeston tiedoista
ja taidoista, on sekin varmasti
perimisen arvoista. Esimer-
kiksi eliikevastuiden vastapai-
nona on laskennallisesti vielti-
kin suurempi koulutusperin-
t6, jonka vanhemmat ovat lap-
silleen kustantaneet.

On my6s selviiii, ettd ilmankil-
pailukykyisid yrityksiii, koh-
tuullisen tehokasta julkista
hallintoa ja lukuisia kansa-
laisjdrjest6jd emme kuuluisi
maailman vauraimpien mai-
denjoukkoon.

N iiethti tuleuaisuude ssa p erin-
nii s s ti mit ii rin uhh ahuu i a?

Kylliihiin maapallon saastu-
minen ja viiest6rdjdhdys ovat
hirvittiiviii uhkia tuleville su-
kupolville Suornessakin, Suo-
messa ja monissa muissa rik-
kaissa maissa yrnpdrist6n tila
on parantunut. Saasteita jdd
vdhemmdn perinn6ksi kuin
sukupolvi sitten. K6yhissii
rnaissa saastuminen jatkuu
vdest6n- ja tuontannonkas-
vun seurauksena,

Ihmiskunnan ndkymdt ovat
nyt erittiin pitkiillS aikaviilillti
kest?imiitt6miill6 perustalla.
Rikkaan l5nnen pitiiisi antaa
k6yhille rnaille nykyistii huo-
rnattavasti enemrn:in apua se-
kii perhesuunnittelussa ettd
ympdrist6nhoidossa, jotta
k6yhdt rnaat voisivat parantaa
omaa hyvinvointiaan vaaran-
tarnatta koko ihmiskunnan
tulevaisuutta.

H aastattelu: Kimmo N orrmdn
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LESKENELAKE NAISILLE
EDELLEEN TARKEArt

TULOLAHDE
ArtthhelionlyhennelmdEilaTlnmisenutiitdstilai,suudcndkojais- vaikutukse-t tulevat parem-
esitehndstd" 4.Z.lSgl. Vditdskirja "Eliimiiturnrutos ja mtnfioksen rnin yrnm-Srretyiksi stre-ssaa-
hallinta. Tlttkimus leshehsi jd.rimism tal.ou.dellisisto" terueydcllisb- yan elAmdnmuutoksen kuin
tri ja sosiaaliststa uaihutuhsista seh.ri lesheyteen sopanhnnisesta" hyvinvointitutkimuksen kon-
oi iuna*tu Ekihetw-uokeskuhsen tuthtmthsta sarjassa 1994:1. tekstissa.

Leskeytymistii koskeva tutki-
mus "Eliirndnrnuutos ja muu-
toksen hallinta" sijoittuu poh-
joismaisen hyvinvointitutki-
rnuksen traditioon. Taustalla
on ajatus hyvinvoinnista mo-
niul otteisena kiisitteenii.

T\rtkimussuunnan mukaista
on se, ettd hyvinvointitekijiit
niihdii2in yksildiden kiiyt6ssii
olevina resursseina, viilineind
hallita yksil6llistd eliimiinkul-
kua (Johansson 1970, Erikson
& Uusitalo 1987, Heikkilii
1990). Kuten Nussbaum ja Sen
(1993) toteavat, tiirkeid ei ole
tietdd ainoastaan sitd, kuinka
paljon rahaa on kiiytettiivissii
vaan my6s, kuinka ihmiset
kykenevdt ohjaamaan omaa
eliimiidnsd. Tarvitaan tietoa
henkil6iden terveydesti, kou-
Iutuksesta, ansiotSrostii jne.

T\rtkimus eroaa suomalaises-
ta sosiaalitieteellisestd hyvin-
vointitutkimuksesta ennen
muuta kahdessa seikassa: hy-
vinvointia on tyypillisimmin
tutkittu koko vdest6n hyvin-
vointina eri eld,minalueilla.
Vain harvoin on moniulot-
teisen hyvinvoinnin kdsitteen
ar,.ulla tarkasteltu jonkin viies-
toryhmdn hyvinvointia. |iil-kimmdisiin tutkimuksiin
kuuluu Irmeli Hdnnikiisen
( 1982) viiit6skirja sotaveteraa-
nien elinoloista.

Tirtkimus eroaa suomalaises-
ta hyvinvointitutkimuksesta
toiseksi siind, etti hyvinvoin-
tia tarkastellaan muutostilan-
teena. Viiest6n hyvinvointia
on yleensd kuvattu poikkileik-
kaustilanteessa, hyvinvointi-
na jonakin tiettynii ajankoh-
tana.

Hyvinvointitutkimus sovel-
tuu esimerkiksi taloudellisen
muutoksen analyysiin, mutta
se ei anna tukea hypoteesien
rnuodostamiselle stressaavan
el6mdnmuutoksen hyvin-
vointivaikutuksista eikd liioin
anna tukea tulosten tulkin-
taan eldrndnrnuutoksen ndkG
kulmasta. Esimerkiksi leskek-
si jAdrnisen akuutit terveys-

o
6t

c

V

Tutkimuksen viitekehikkona
ovat sekii perhettii ettii yksil6ii
koskevien stressitapahtumien
teoreettinen tutkimus yhdis-
tlmeenii hyvinvointiteoreet-
tiseen ajatteluun hyvinvoin-
nin moniulotteisuudesta ja
voimavarojen merkityksestti
oman eldmdn ohjaamisessa.

Aikaisernpaan
leskitutkirnukseen
verrattuna
Leskeyttd ei ole Suomessa ai-
kaisemmin juuri tutkittu kah-
ta vdit6skirjaa lukuun otta-
matta: Urpo Kankaan (1982)
leskien sosiaaliturvan laajuut-
ta koskeva oikeustieteellinen
tutkimus ja Solveig Wid6nin
(1988) tutkimus, jonka aihee
na oli pappien leskien huolen-
pito- ja tukijiirjestelmiit 1700-
luwun Suornessa. N6iden li-
siiksi on rnuutama pro gfadu-
tutkimus.

T\-rtkimuksen miiSrittely ulko-
maisen leskitutkimuksen yh-
teydessii ei ole ongelmatonta
sen tdhden, sill6 vaikka les-
keyttE ontutkittu verraten pal-
jon etenkin 1960-luvun lopul-
ta ldhtien, tutkimus on p56-
osin amerikkalaista psykiat-
rista ja psykologista tuikimus-
ta. SosiaalitieteellistS kiinnos-
tusta leske5rteen on ollut vii-
hdn, kuten amerikkalainen
tunnettu sosiologi ja leskitut-
kija Helena Lopata (1980) on
todennut. Tdrnd tutkimus si-
joittuu sosiaalitieteellisten les-
kitutkimusten harvalukui-
seenjoukkoon.

T\rtkimus oerustuu leskitut-
kimukseksf poikkeuksellisen
suureen tutkimusaineistoonja koskee lisiksi rnolempia
sukupuolia toisin kuin useim-
mat leskitutkimukset.

Erona leskitutkimuksiin on
my6s se, ettii leskeksi jiitinei-

Kun julkisen seHorin resursseia ja sosiaalietui-
su uk-sia entistd tarkem m i n kohdennetaan ia myos
karsitaan, on tArkedd saada tietoa ndiden toimen-
piteiden hyvinvointivaikutuksista.

E ldketu rvassa tema hrkoittaa jatkuvaa seu ra ntaa
siit6, miten eldketurvan tavoitetaso toteutuu kAy-
t6nntissd. Kyetddnkti kohtuullinen toimeentulo-
taso s5ilyttimdin, kun henkilti saavuttaa van-
huuseldkbiHn, tulee tyttkryttttmdksi, joutuu ty<it-
tomSksi tai Ieskeyty'y. Vakuutettuien niktiku!-
masta kysymys on elamanmuutoksesta, ionka
tatoudelliset, terueydelliset ja sosiaaliset vaiku-
tukset heiiastuvat henkil<iiden seka fyysiseen toi-
meentuloon ette henkiseen selviytymiseen.
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den eldrndntilannetta tarkas-
tellaan tdss6 suhteellisen pit-
kiin sopeutumisajan jdlkeen.
Haastatteluja teht6essii les-
keksi jiiiirnisestd oli kulunut
noin kolmesta nelj66n vuotta.
Tlypillisimmin leskien elii-
mdntilannetta ja sopeutumis-
ta on tutkittu puolen vuoden
tai noinvuoden kuluttua puo
lison kuolemasta,

Noin joka viides tiimiin tutki-
muksen henkildistii ei ollut
tdysin sopeutunut puolison
rnenet5rkseen. Psykiatristen
tutkimusten mukaan leskey-
teen sopeutumattomuutta on
pidettdvd pysyvdisluonteise
na tilana, kun puolison kuole.
masta on kulunut runsaat
kaksi vuotta ilman, ettd mene.
tyksesti on toivuttu. Sopeutu-
mattomuutta esiintyi rnuita
useammin vanhojen miesles-
kien ja erit;risen paljon niiden
hyvin itikkiiiden miesten kes-
kuudessa, joilla vaimon kuo-
lema oli dkillinen.

Viime vuoden puolella ilmes-
tSri suomalaisen Karl Ehderin
(1995) koskettava kirja ensim-
mdisestii surun vuodestaan
vaimon kuoleman jilkeen.
HSnen selviy$rmisstrategian-
sa oli kirjoittaa surustaan.

Kirjoittajan kokemuksista kii-
vi hwin esiin tdh6n eldmdnti-
lant-eeseen liittyve hiimmen-
nys ja avuttomuus. Kirjoittaja
etsi henkistd tukea muun mu-
assa kirjoista, mutta joutui to-
teamaan, ettd vaikka ldheisen
kuolemaa kdsittelevien kirjo-
jen taustalla oli ihmisen kriiyt-
tdytymisen ja kuolemankin
kys5rmysten ammattilaisia,
niistii puuttui tdrkein, kirjoit-
tajan oman eldmdn kautta
koettu selvil'lSrmisen ajatus.
Tdllaisia kirjoitelmia ei loyty-
nyt.

Omaisilta ja liheisiltd avun
saaminen ei onnistunut ja
osaksi juuri siitd syystii, ettd
liiheiset tekivdt omaa suruQro
tiiin.
Ongelmaan on etsitgr ratkai-
sua leskien keskindisen avun
pohjalta. Kyseistii toimintaa
on kiilmnist;myt lihinnd tut-
kimusten virittAmiind USAi
ssa ja siitd on saatu pddosin
myonteistii kokemusta. Toi-
minta-aj atusta sovellettaessa
on luonnollisesti kulttuuriset
erot ja paikalliset olosuhteet
otettava huomioon,

Leskeys
eliikekysyrnyksenii
Kun tarkastellaan leskeytt6
eliikekysymyksend, on tutki-
mus ndhtdv6 osana laajem-
paa tutkimusprojelitia, joka
alun alkaen suunniteltiin
1960-luvun lopulla voimaan
tulleen perhe.eldketurvan
evaluoinnin tarpeisiin. T6td
koskeva samaan tutkimus-
aineistoon perustuva leskien
taloudellista toimeentuloa ja
perhe.eldketuryan kohdentu-
rnista ja tarpeellisuutta anrioi-
va tutkimus, julkaistiin lisens-
siaattitutkirnuksena. T\.rtki-
muksessa kiisiteltiin p6iiasi-
assa ammattiasernaltaan pal-
kansaajiksi luokiteltujen les-
kien taloudellista asemaa ja
sen muutosta, ttimti tutkimus
koskee kaikkia tutkirnuksen
piiriin kuuluvia henkiloitA.

Uusi perheeldkelaki tuli voi-
maan 1.7.1990. Se koskee voi-
maantulon jdlkeen sattuneita
kuolemantapauksia. Nylcyi-
sin maksussa olevista lesken-
eliikkeistd yli kolme neljiso
saa on vanhan lain mukaisia.
Oleellisin muutos uudessa
laissa on se, ettd leskeneld-
keoikeus laajennettiin mies-
leskiin.

Perhe-eldketurvan arviointi-
tutkimus osoitti, ettd naisles-
kiin verrattuna miesleskillii
oli kohtuullisen toimeentulo-
tason sdil5rrnisen perusteella
arvioiden suhteellisen har-
voin leskeneldkkeen tarvetta.
Vajaalla viidesosalla rniesles-
kistd ja neljiillti viidesosalla
naisleskistii tulotaso aviolii-
ton aikaiseen tasoon verrattu-
na aleni, kun perheeltikkeet
jiitettiin laskennallisesti pois
tuloista.

LeskenelSkettd ei siten ollut
perusteltua sellaisenaan laa-
jentaa miesleskiii koskevaksi.
fotta ylikompensaatioilta vdl-
tybtiin yhtdldinen leskenelii-
keoikeus miehille ja naisille
toteutettiin tekemdlld lesken-
el6ke lesken omasta ty6eliik-
keesti riippuvaiseksi niin kut-
sutun eldkesovituksen avulla.
Vastaavaa toteutusta, oma-
eldkkeen huomioon ottamis-
ta leskeneldkkeessi ei tiett6-
visti ole muissa maissa. Les-
kenelSke on useissa Euroo-
pan maissa sukupuolesta riip
pumaton, mutta ylikompen-
saatiokysymys on ratkaistu
muulla tavoin, kuten esirner-
kiksi Ruotsissa ja Norjassa te.
kemiilld leskeneldke tulosi-
donnaiseksi.

Kun arvioidaan sitd, miten
tutkimuksen leskien ja yleen-
si leskeksi jtiiineiden asema
olisi uuden lainsdtiddnndn
johdosta muuttunut, on il-
meistii, ettei naisleskien tilan-
teessa ole tapahtunut ratkai-
sevaa muutosta. Kun leskellii
on huollettavia alle l8-vuotiai-
ta lapsia, elSkesovitus teh-
diiiin vasta nuorirnrnan lap
sen tiiytettyd 18 vuotta.

Naisleskille
perheeliike
rnerkittevd tuloliihde
Perhe.eldkeuudistuksen seu-
rantatilastot (1992) kertovat,
ettd naisleskillS' verraten har-
voin eldkesovitus ylipiiiitiiiin
leikkaa leskeneldkettd. Vain
runsaalla k5,'rnmenellii pro-
sentilla eldkkeellS olevista nai-
sista, joilla elSkesovitus teh-
d66n heti, omael6'ke vdhentd?i
leskenelEkettii. T[htin osuu-
teen sisdltyy vain muutama
prosentti sellaisia naisleskid,joilla eltikesovituksen takia
leskenelSkettii ei j5ii maksuun
lainkaan.

Suurimmalla osalla naisia eld-
kesovitus ei pienenn6 lesken-
eldkettii lainkaan ja kun leski
on yksin edunsaajana elfiLke
on vanhan leskenelii'kkeen
suuruinen eli puolet edun-
jiittiij iin eliikkeestii.

Miesleskien tilanne on koko.
naan toinen, LeskenelSke on
heilld uusi etuus. Leskeneldk-
keet ovat rniehillii kuitenkin
merkittdvdsti pienempii ja
eldkesovitus leikkaa suhteel-
lisesti enernmdn rniesten
kuin naisten leskeneldkettii.
Tiimii johtuu puolisoiden
ty6ssiikiiymisen ja palkkauk-
sen eroista ja niiden vaikutuk-
sesta puolisoiden eltikekerty-
miin.

Viimeisimmdn tilaston mu-
kaan niistd miesleskistd, jotka
olivat leskeksi jSSdessdiin
el5kkeellii ja eldkesovitus teh-
tiin heti, vain rrrnsaalla kol-
rnasosalla ornan t5rdeldkkeen
huomioon ottarninen ei pie
nentin5rt leskeneldkettS, noin
neljdsosalla leskeneldke elSke
sovituksessa pieneni ja perdti
kolmasosalla leskeneldkettd ei
j?iiinyt rnaksuun lainkaan.

Leskeneliike on edelleenkin
naisille rnerkityksellisempi
tuloldhde kuin miehille. T\rt-
kirnuksen leskissii oli viel6
paljon niihin ikiiryhmiin kuu-
luvia naisia, joilla ty6ss6olo
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avioliiton aikana oli vdhdistS.
Eliikeikdisistd naisista neljiis-
osa oli ollut koko avioliiton
ajan kotona. Lastenhoitoty6td
eltikeikdiset naiset olivat teh-
neet keskimiiiirin 11 vuotta,
kun tutkimuksen nuorim-
milla naisleskillii lastenhoi-
dosta johtuvaa kotonaoloa oli
keskimiiSrin kolme vuotta.

Kotity6n ja nimenomaan
pienten lasten hoitot5rdn huo.
mioon ottamista ty6eliiketur-
vassa on pohdittu ty6ryhmis-
sii 1970-luvulta ldhtien. Tois-
taiseksi ehdotukset eiviit olejohtaneet Iainsdddiinn6n
muutoksiin, eiviitkd kustan-
nuksia lisiiiiviit ]ainsddddn-
non uudistukset ole kovin to-
denndk6isiii liihivuosina. Ky-
symys ei voine jiitidti pidem-
mdlIS tdhtiiimelld ratkaise-
matta, kun monessa Euroo-
pan maassa lastenhoitoty6
kompensoidaan eldkkeessS,joidenkin maiden jiirjestel-
miss6 hyvinkin pitkdltd hoito.
jaksolta.

Perhe-eldketurvan yksi tule-
vaisuuden kysymyksi5 on,
voidaanko perhe rajata vain
avioperheisiin, kun perheso-
siologit ntikevrit tulevaisuu-
den perheen yhi monimuo.
toistuvan kiisittdmddn hyvin
erilaisia perheratkaisuja.

Sosiaali- ja terweysrninisteri6n
perhekiisitetyoryhmd piiiityi
kuluvan vuoden alussa jul-
kaistussa mietinn6ss?i (Ty6-
ryhrndmuistio 1993:26. 5.1.-
1994) laajan perhekdsitteen
kannalle. Perhekdsitteen so-
veltaminen elSkelainsiiiiddn-
toon rnerkitsisi leskeneldke-
turwan laajentamista avopuo.
Iisoihin, jotka vuonna 1990
voimaan tulleessa laissa jdtet-
tiin leskeneliiketurvan ulko-
puolelle.

Muiden rnaiden eliikejdrjes-
telmistd paineita perhekdsit-
teen tarkistamiseen tuskin on
odotettavissa, silki avopuoli-
son leskeneliikeoikeus on
maailmalla toistaiseksi har-
vinainen. Yhtendistdmisen
tarvetta saattaa olla pikem-
minkin siitti syyst6, ettti viime
vuoden alusta voimaan tul-
leen tapaturmavakuutuslain
uusien perhe-elSkesii2inn6s-
ten mukaan avopuoliso saa
tietyin edelly'tyksin lesken-
elSkkeen.
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Pohjoismaista hJrvinvointival-
tiomallia on totuttu pit6m66n
ty6vienliikkeen suurimpana
saavutuksena. Tdmdn tulkin-
nan mukaan ty6vdenliikkeen
johdonmukainen toiminta on
poistanut tarveharkinnan
eliikkeistd ja rnuusta sosiaali-
turvasta, taannut perusturvan
kaikille kansalaisille sekd to.
teuttanut ansioon sidotun so-
siaaliturwan ty6ssdkdyv6lle
vdest6nosalle.

Keskiluokkien nousun myotd
pohjoismaisen hyvinvointi-
valtiomallin on uskottu joutu-
neen tai ainakin tulevaisuu-
dessa joutuvan vakavaan legi-
tirniteettikriisiin. Ty6viien-
liikkeen ajamien hyvinvointi-
tavoitteiden on ennakoitu me.
nettdLv6n yhteiskunnallista
merkitystSdn t5rdvdest6n vtiis-
tyessti keskiluokkien tielt6.
On ennustettu, ettd laajasta ja
universaalista hyvinvointival-
tiosta siirrytSdn kohti minimi-
tasoista hyvinvointivaltiota.

Edelld kuvatLua ajattelumallia
voidaan kuitenkin moittia
liian yksinkertaiseksi. Ensin-
ndkin siind otetaan liian an-
nettuna ajatus ty6vdenliik-
keestd pohjoismaisen hyvin-
vointivaltion kulmakiveni.

Useissa tutkimuksissa on osoi-
tettu, ettd universalismin ja
ansiosidonnaisen sosiaalitur-
van toteuttaminen ei ongel-
mitta selity pelkdstiidn ty6vii-
enliikkeen strategioilla. Toi-
sekseen ongelmana on se, ettd
keskiluokkien strategioita ja
keskiluokkien h)rvinvointival-
tiolle aiheuttamia utrkia tar-
kastellaan irrallaan sosiaali-
poliittisesta kontekstista.

Keskiluokilla voi toki olla tiet-
tyjti "objelctiivisia" tavoitteita.
Tavoitteet eivdt kuitenkaan
merkitse uhkaa harjoitetulle
sosiaalipolitiikalle - edellyttii-
eD, ettd hyvinvointivaltio
huomioi keskiluokkien tavoit-
teet.

Tdssii artikkelissa tarkastelen
mielipideaineiston valossa,
miten sukupuoli, ikd, koulu-
tus, tulotaso, puoluekanta ja
sosioekonominen asema vai-
kuttavat eldketurvaa koske-
viin mielipiteisiin. Miten eri
sosioekonomiset ryhm6t ha-
luaisivat sosiaaliturvansa ra-
kentaa? L6ytyyk6 pohjois-
maisen mallin suurin tuki tyo
viiest6n ja poliittisen vasem-
miston piiristi?Vai onko niin,
ettd ty6vdest6 - kuten ertiiit tut-

kijat vdittdvdt - kannattaakin
tasaetuja ansiosidonnaisten
etujen sijasta?

Mikd on tydvdest6n suhde tar-
veharkinnan lis66rniseen? En-
tfi millaiselta suomalainen so-
siaalipolitiikka ndyttdisi, jos
kasvavat keskiluokat voisivat
ratkaista hyvinvointivaltion
kohtalon? Entd millaisia el6-
kepoliittisia linjauksia nykyi-
nen rnaatalousvdest6 kannat-
taa? Miten eri ryhmien tavoit-
teet sopivat yhteen nylqrisen
el6kepoliittisen rnallimrne
kanssa?

T\rtkimus perustuu T\rrun yli-
opiston sosiaalipolitiikan lai-
toksella meneilltitin olevaan
laajaan kyselytutkimukseen,
jossa kartoitetaan kansalais-
ten mielipiteitd julkisen sekto.
rin leikkauksista ja sosiaali-
politiikan tulevasta suunnas-
ta. Koska tutkimuksen tarkoi-
tuksena on eritelld sosioeko-
nomisten ryhmien sosiaali-
turva-asenteita, otos valittiin
siten, ettd se edustaa eri am-
mattiryhmiii, jotka poikkea-
vat toisistaan sosioekonomi-
sen aseman, nais-/miesvaltai-
suuden ja toimintasektorin
Qulkinen/yksityinen) mu-
kaan,

Mainittuja kriteereitd kayfte-
en satunnainen otos otettiin
seuraavien kahdeksan ty6-
markkinaj Arj est6n jdsenrekis-
tereistd: Suomen elintarvike.
ty6ntekij6iden liitto, Metalli-
ty6vdenliitto, Terveydenhuol-
toalan ammattijdrjest6 TEHY,
Pankkitoimihenkil6liitto, Suo-
men teollisuustoimihenkilo-
liitto, Teknisten liitto, Maata-
loustuottajien keskusliitto ja
Suomen ekonomiliitto.

Kyselylomake postitettiin jou-
lukuussa 1992 ja tammikuus-
sa 1993 kaikkiaan 1 847 henki-
l6lle. T?iytetyn lomakkeen pa-
lautti kaikkiaan 1 117 henki-
166, joten lopulliseksi vastaus-
prosentiksi tuli 61, mitd voi-
daan pitdii kohtuullisena (ks.
lShemmin Heikki Ervasti &
Olli Kangas "Yhteiskuntaluo-
kat ja sosiaaliturvan suunta"
Talous ja yhteiskunta 3/L993,
s. 40-56).

Eltikepoliittisten
rnallien kannatus-
perusta
Tiss6 tutkimuksessa on aiem-
paa tiismillisemmin pyritty
mittaamaan kansalaismieli-
piteiden jakaantumista sosi-

aaliturvan eri osa-alueilla. Ky-
symykset on rnuotoiltu siten,
ett6 niiden pohjalta on mah-
dollista ottaa tismdllisemmin
kantaa pohjoismaisen mallin
kannatusperustaan, Erona ai-
empiin tutkirnuksiin on se,
ettd tdssii keskit5rtddn ni-
rnenomaisesti eldketurvaan,
Aiemrnissa analyyseissd kysy-
rnykset ovat koskeneet hyvin-
vointivaltiomalleja yleensE
(ks. Sihvo & Uusitalo: "Mielipi-
teiden uudet ulottuvuudet"
STAKES, tutkimuksia 35. Hel-
sinki 1993).

Ensimmiiinen viiittEimii " Laki-
stidteisid eldkkeitd tulisi mak-
saa vain niille, joilla ei ole va-
raa ostaa yksityisiii el5keva-
kuutuksia" pyrki rnittaamaan
vastaajien asennoiturnista mi-
nimiturvamallia kohtaan.
Lakistiiiteisiii eliikkeitii makse.
taan tarveharkintaisesti vain
niille, jotka eivdt selvid omin
avuin. Lakisiititeisen jiirjestel-
miin rooli on ndin ollen mini-
rnaalinen.

Toinen kysymys liittyi tasaeld-
kemalliin: "Kaikkien tulisi
saada yhtS suuri el6ke". Vas-
taajien asennoitumista ansio.
sidonnaisiin eltikkeisiin mi-
tattiin vdittdmdllS, ettii "Tlo-
eltikkeiden tulisi olla sidoksis-
sa ty6tuloihin". Useimmissa
maissa, joissa eliikkeet ovat si-
dottuja aiempaan ansiota-
soon, ansiosidonnaisuus to-
teutetaan vain tiettyyn yldra-
jaan saakka. Eliikkeillii on siis
katto. Siksi vditteisiin sisdlly-
tetiin my6s eldkekattoa koske-
va osio: "Suuria elSkkeitd tuli-
si leikata, ts. Suomessa pitiiisi
olla eldkekatto".

Muiden maiden kokemuksis-
ta tiedetSdn, ettd elSkekatot
usein puhkaistaan yksityisill2i
vakuutuksilla. Siksi mukaan
otettiin yksilollisiin eldkeva-
kuutuksiin liittyvii viiite: "Val-
tion tulisi voimakkaammin
tukea yksityisiii eliikevakuu-
tuksia".

Vastaajille annettiin viisi vas-
tausvaihtoehtoa: 1. tdysin sa-
rnaa rnieltS; 2. osittain samaa
mielt6; 3. osittain eri rnielt6;4.
tdysin eri rnielti ja 5. en osaa
sanoa. Oheisessa taulukossa
on esitetl5r tiysin tai osittain
samaa rnieltd olevien prosent-
tiosuudet kunkin kysymyk-
sen kohdalla. Vastauksia on
tarkasteltu erikseen sukupuo-
len, i6n, koulutuksen, tulojen,
poliittisen kannan ja sosioeko.
nomisen aseman mukaan.
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tAysrr.r rAr osrrrArN sAMAA MrnlrA oLEvIEN pRosENTTlostrus

Tarve
harkinta-
malli

Tasa-
elSke

ry&
el6ke

El6ke
katto

Tuki yksit.
vakuutuksille

SUKLIPUOLI
nainen
mies

2L
32

59
43

72
75

89
90

82
89
95
90

94
91
BB
l5

92
92
90
7t

t7
25

IIai
alle 50
50-40
41-50
yli 50

29
18
23
34

59
32
59
51

70
72
76
73

69
71
74
89

24
19
16
24

KOULUTUS
peruskoulu
ammattikoulu

5B
27
15
13

5B
4L
2B
13

20
19
L7
29

opistotaso
yliopisto

KUUKAUSITULOT
alle 6000
6001 - 10000
10001 - 14000
yli 14000

40
24
23
t7

55
44
51
15

69
70
81
8B

L7
20
2\
52

PUOLUEKANTA
vasl 34

29
26
50
2L
25

67
42
37
43
16
43

49
64
34
L4

62
76
70
73
87
70

67
69
73
BB

99
95
91
91
77
B9

L2
2l
20
20
23
22

sdp
vihr
kesk
kok
ei kantaa

SOSIOEKONOMINEN
ASEMA
maanviljelijd
tyontekijii
alempi toimih.
ylernpi toimih.

58
3B
2L
L3

95
95
90
72

22
2t
1B
2B

Tarveharkintaa ei
kannateta
Tarveharkintamalli ei ole ko'
winkaan suosittu. Kuten taulu-
kosta selwiid enemmist6 vas-
taajista on sitd vastaan. Mallin
kannatus laskee siirryttiiessd
koulutettuihin, suurituloisiin
toirnihenkil6ryhmiin. T!6vii-
est6 ja vasemmistopuoluei-
den kannattajat suhtautuvat
jonkin verran rnuita ryhmi2i
positiivisernmin tarveharkin-
taan. T\rlos on siis selvdsti ris-
tiriidassa niitten aiempien
tulkintojen kanssa, joiden mu-
kaan tarveharkinnasta luopu-
minen on ollut ty6vdenluo-
kan ensisijainen tavoite. Pi-
kemrninkin nnftii?i siltd, ettii
keskiluokat ovat tarveharkin-
nasta vapaan eldketurvan
vankimmat kannattajat.

Kaikille maksettavia tasasuu-
ruisia sosiaalietuja on pidetly

rnaalaisvdest6n sosiaalipoliit-
tisena linjana. Sen sijaan pal-
kansaajien on todettu olleen
ansiosidonnaisten etujen puo'
Iestapuhujia. Tdtd taustaa vas-
ten taulukosta ilmenevdt tu-
lokset ovat ylltityksellisiii. Ta-
saeldkkeen kannatus on ni-
mittiiin selvdsti yleisempiiii
ty6ntekij6iden kuin maanvil-
jelij6iden keskuudessa.

Ylemmlit toirnihenkildt kan-
nattavat kaikkein viihiten ta-
saeltikemallia. Ikiiryhmittiii-
sestii vertailusta ilmenee tasa-
eld,kkeen kannatuksen olevan
suurinta vanhimmassa, yli
50-vuotiaitten iktiryhmdss6.
Tasaeldkkeen suosio laskee li-
neaarisesti koulutuksen ja tu-
lotason nousun myot6. Tasa-
elEkeidea niiyttiiii liittyvdn va-
semmistoliiton ideologiaan:
l6hes 70 prosenttia vasernmis-
toliiton kannattajista hyvtik-

syi tasaeliikemallin. Kaiken
kaikkiaan tasaeldkernalli on
tarveharkintamallia suosi-
tumpi.

Ansioeliikkeillii
vankka tuki
AnsioelSkelinj alla n61'tt6isi td-
rndn aineiston valossa olevan
kansalaisten vankka tuki. Su-
kupuoli- ja ikdryhrndtarkaste'
lu ei osoita merkittivii eroja
ryhrnien viilillii. Sen sijaan
koulutus ja tulot erottelevat
mielipiteitd. Ansiosidonnai-
suuden suosio on suurinta
koulutettujen ja hyvdtulois-
ten toirnihenkil6iden keskuu-
dessa. Alernmista toimihenki-
l6istti 73 prosenttia ja ylem-
mistd toimihenkil6istd BB pro-
senttia on ansioihin suhteu-
tettujen etujen kannalla. My6s
valtaosa maataloustuottajista
haluaa sitoa tyoeldkkeet aktii-
viaikaisiin tuloihin.
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Eliikepolitiikkaa koskevat
mielipiteet ovat kuitenkin jos-
sain m66rin ristiriitaisia. Yh-
tAdltd huomattava osa vastaa-
jista on tasaeliikkeiden kan-
nalla, mutta toisaalta he halu-
avat my6s suhteuttaa eldkkeet
entiseen ansiotasoonsa. Risti-
riita on kaikkein selvint5r6nte
kij6iden kohdalla. 64 prosent-
tia ty6ntekij6istii oli tasaeldk-
keiden kannalla rnutta samal-
la kuitenkin 69 prosenttia il-
moitti kannattavansa my6s
ansiosidonnaisia etuja,

Erds syy ty6ntekij6iden j akau-
mien ristiriitaisuuteen voi ol-
la se, ettd ty6ntekijdt kannatta-
vat ansiosidonnaisuutta suh-
teellisen alhaisella tulotasolla,
rnutta haluavat tasata eliikkei-
td korkeammalla tulotasolla.
TiillSin piiiidytiiiin kysymyk-
seen eldkekatosta.

Eliikekatto
myotdtuulessa
Ajatus eldkekatosta saa selvdn
kannatuksen kaikissa ryhmis-
sri. Kannatus tosin hiipuu kou-
lutustason ja tulojen kasvun
myotd. Sosioekonomisista
ryhmistii ty6ntekijiit ja maata-
loustuottajat hyvdksyvdt toi-
mihenkil6itd useammin eld-
kekaton (95 %). Eldkekaton
kannatus on yll6ttdvdn suurta
myds keskiluokkien keskuu-
dessa. Alemmista toimihenki-
I6istd 90 prosentia on el6keka-
ton kannalla ja ylemmistd toi-
mihenkil6istiikin 72 prosent-
tia kannattaa eliikeleikkuria,
vaikka juuri tiimiin ryhmdnvoisi korkean tulotasonsa
vuoksi olettaa vastustavan eld-
kekattoa.

Viirneinen viiittdm6 koski eri-
laisia yksityisille vakuutuksil-
le annettavia tukia. Yksityis-
ten el5kevakuutusten tukemi-
nen ei kuitenkaan ole Suo-
messa kovinkaan hyviiksyt-
tyd. Viihiten tukemista kan-
nattivat alemrnat toimihenki-
Iot. Ennakko-oletuksen mu-
kaisesti eniten yrnmdrtdmys-
te subventoirniselle ldytyy
ylernpien toimihenkil6iden
keskuudesta (28 %), mutta suu-
rin osa ylemmistd toimihenki-
l6istiikin torjui yksityisten va-
kuutusten tukernisen.

Vaikka eldkekaton kannatta-
minen ilmeisesti perustuu ha-
luun pienentiiii tuloeroja,
saattaa katon vaikutus olla ta-
voitteiden vastainen. Eldke-
katto nimittiiin lisiiisi hyviitu-
loisten ryhmien halukkuutta

hankkia itselleen yksityisiti
(vapaaehtoisia) elEkevakuu-
tuksia. Mainittakoon, ett6 ky-
selyssd 44 prosenttia ylemmis-
td toimihenkil6istii, 25 pro-
senttia alemmista toimihen-
kil6istii ja 1 5 prosenttia ty6nte.
kij6istii pitiii todenndk6isend,
ettd hankkii itse tai ettii ty6n-
antaja hankkii yksityisen
eliikevakuutuksen, jos lakisdd-
teistd eldketurvaa leikataan.

Suomen malli
ja yhteiskuntaluokat
Pohjoismaisen hyvinvointi-
valtion toteuttaminen on
usein liitetty ty6vdest6n sosi-
aalipoliittisiin strategioihin.
Tdmdn tutkimuksen tulokset
osoittavat, ettd mainittu ntike
mys on jossain mddrin liian
yksinkertainen. T!6ntekijtit
nimitttiin kannattavat poh-
joismaiseen malliin kuuluvan
universalismin vastaisesti voi-
makkaasti tarveharkintaa.

Tulokset viittaavat siihen, ettd
ty6vdest6 haluaa positiivisella
diskriminoinnilla rajoittaa
suurituloisten eldkkeitd. Tu-
lonjakovaikutusten osalta tyo-
viiest6 siis on pohjoismaisen
mallin tukija mutta ei viilttd-
miittii tdysin sosiaaliturvan
institutionaalisen rnuodon
osalta.

Keskiluokkien kasvu ja poliit-
tisen painoarvon lisiiiint;rrni-
nen on herdttdnyt paljon kes-
kustelua sosiaalipolitiikan tut-
kijoiden keskuudessa. Keski-
luokkien kasvun on usein ar-
veltu aiheuttavan paineita
pohj oismaista hyvinvointival-
tiota kohtaan.

Keskiluokkien eliikepoliittiset
intressit ndyttdisivdt kuiten-
kin muodostavan tuen nykyi-
selle eldkejdrjestelrniille. Kes-
kiluokat eiviit nimittdin halua
tarveharkintaan perustuvaa
eldketurvaa tai tasaeldkej 6rj es-
telmAd vaan ansiosidonnaisias
etuja. Itse asiassa suomalai-.B
nen eltikej iirjestelmi nykyiseli
l2iiin toteuttaa ndmi periaat-,4teet. 

E

Ainoa seikka, jossa keskiluok-I
kien mielipiteet eivdt sovi suo.
malaiseen eldkejdrjestelmtiiin
on kysymys eldLkekatosta.
Suomalainen eliiketurva niiyt-
tiiisi huolehtivan keskiluokki-
en eduista paremmin kuin
keskiluokat itse!

T\.ttkimus aineisto her dttiin H el-
sirq in S anomien 1 0 Utruo tis s titi-
tiimaprohaha

OLLI KANGAS
Tilrunyliopistmt

so siaalipolitiikan dn sentti

TYOELAKE 94II 15

F
t

/ I1



MASSATYOTToMYYS
KUNTOUTUKSEN

Heidi Paatero sosiaali- ja ter-
veysministeri6std on valta-
kunnallisen kuntousasiain
neuvottelukunnan ptititoimi-
nen sihteeri. Erityisesti hii-
nen ty6nddn on valmistella
eduskunnalle valtioneuvos-
ton selonteko lokakuussa
1991 voimaantulleen uudis-
tuksen vaikutuksista. My6s
kehitystarpeet ja muutoseh-
dotukset kuuluvat selonteon
sisdlt66n.

Tld ei ole helpoimpia, koska
kuntoutusjdrjestelmdn kaikki
mukanaolijat vahtivat silmd
kovana selonteon sivuilta re.
viirejti6n ja niik6kantojaan.
Kuntoutuksen kenttd on kirja-
va. Huolta vajaakuntoisten
kansalaisten ty6- ja toiminta-
Igrvystti kantavat kunnalli-
nen terveys- ja sosiaalitoimi,
erityislaitokset, varsinaiset
kuntoutuslaitokset, ty6klini-
kat, ty6voimahallinto, opetus-
hallinto, Kela, tydeltieliikejiir-
jestelmd, vakuutuslaitokset,
Vakuutusalan Kuntouttamis-
keskus, KuntoutussSSti6 sekd
monet kymmenet vammais-
ja kansalaisjdrjest6t.

Liikaa tahoja
ja byrokratiaa?
Mit2i useampi kokki, sen huo-
nompi soppa. Niinpii kuntou-
tusta kritisoitaessa ltihes poik-
keuksetta tuskitellaan tahojen
moninaisuutta,

- En yhtiiiin tahoa osaa tuomi-
ta pois jdtettiiviiksi, Heidi Paa-
tero muotoilee ja jatkaa, mut-
ta kyllii uusimmatkin tutki-
mukset osoittavat, ettii sekd
asiakkaiden ettd virkailijoi-
den mielestii viranomaisia on
liikaa.

- Asiakkaiden pallottelua
esiintyy yhd, mutta ehkii jon-
kin verran vtihemmiin kuin
ennen uudistusta, Paatero ar-
velee.

Kuntoutusuudistuksen yhte-
nd tavoitteena on parantaa
kuntoutusjdrjestelmdn toimi-
vuutta ja selkeyttAii kuntou-
tusta jdrjestdvien tahojen
ty6njakoa. Tiitd varten eri ta-
hojen kuntoutustehtiivid tds-
mennettiin ja Kelan jiirjestii-
mtistii kuntoutuksesta siitidet-
tiin erillinen laki. Kuntoutus-
jirjestelmdn hallinnolliseen
rakenteeseen uudistus ei
puuttunut.

-Viihitellen Suomeen on luotu
monimutkainen ja sisikkAin
menevd jiirjestelmS, jonka eri
osien pitdisi toimia yhteistyos-
sd keskenSSn. Kdytdnn6ssd
yhteisty6 on raskasta, joskus
jopa ylivoimaista.

- Virkailijoiden aika menee
byrokraattisten kuvioiden sel-
vittelyssS. Asiakas, kuntou-
tuja, eliiii lShinnd paperilla.
Asiakkaita, ltihetteitii ja lau-
suntoja kulkee viranomai-
selta toiselle, koska yhden
ihmisen kuntoutuksessa on
usein monta viranomaista-
hoa mukana.

Yhteistyohon
lain voirnalla
Kuntouttajatahoille tuli uu-
distuksessa velvoite tehdii yh-
teisty6tii muiden tahojen
kanssa. Asiakaspalvelun yh-
teis\r6h6n patistaa erillinen
laki. Mutta miki on timdn
pdiviin todellisuus? Pelaako
yhteisty6 saumattomasti?

- Vaikeutena kuntoutus-
uudistusta aruioitaessa
on se, ettd uudistus val-
misteltiin toisenlaisiin
olosuhteisiin. Keskei-
nen tavoite oli korostaa
tyoeldm5ssd pysymis-
ta. On mahdotonta sa-
noa, olisiko kuntoutussita lisdnnyt, sanoo
Kuntoutusasiain neu-
vottelukunnan sihteeri
Heidi Paatero.
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- Yhteisty6 on lisiiiintynyt, siitii
ei ole epdilystiikiiiin. Lain mo-
raalinen velvoite on varrnasti
siihen yksi tekijii. Paikalli-
sissa, alueellisissa ja valtakun-
nallisissa yhteisty6ryhmissd
opitaan tuntemaan toisten ta-
hojen tyotii ja ajattelutapaa,
Heidi Paatero selitt66.

- Paikallisissa yhteisty6ryh-
miss6 selvitellddn erityisen
vaikeita ja pulmallisia kun-
toutustapauksia. Sellaisia, joi-
den kohdalla asiat ovat yhii
uudelleen menneet pieleen.
Ehkii ndistd opitaan, etti suo-
ralla yhteist5r6lld olisi vdltetty
monta haaveria.

- Viranomaisten vdlitt6miti
kontakteja pitiiisi lisdtd ja ne
lisii?intyvfitkin, kun os apuolet
oppivat tuntemaan toisensa,
PykeliilA ei yhteisty6h6n voi
pakottaa, kysyrnys on paljolti
organisaatioiden tavoista toi-
mia.

Vaikeavamrnaiset
voittivat
uudistuksessa
Tilastojen mukaan ntikyvin
osa kuntoutusuudistusta oli
Kelalle annettu velvoite huo
lehtia vaikeavammaisten ld6-
kinndllisestd kuntoutuksesta.
Tiettyjen ehtojen sisill6 vai-
keavammaisille tuli subjektii-
vinen oikeus erdisiin kuntou-
tuspalveluihin. Tavoitteena
on edistSd vaikeavammaisten
toimintakykyi ja parantaa
heiddn edellytyksiddn omatoi-
miseen eldmidn.

Uudistus merkitsi muutosta
Kelan ja kunnallisen tervey-
denhoidon ty6njakoon ja kus-
tannusvastuuseen. Vastuu

kuntoutuks en suunnittelusta,
seurannasta seki vammais-
palveluista j6i kuitenkin kun-
nille.

Siir$me ei ole sujunut kitkat-
ta. Kelalle haluttiin siirt66
enemmdn vastuuta kuin miti
Kela oli valmis ottamaan.
Hankausta on tuottanut esi-
merkiksi Kelan kanta olla kus-
tantamatta julkisten tahojen
antamia palveluja.

]oka tapauksessa Kelan vai-
keavammaisten kuntoutuk-
sen kustannuslisiyksestd tuli
rnoninkertainen suunnitel-
missa arvioituun ntihden,
Vuonna 1992 kulut olivat noin
140 miljoonaa markkaa etu-
kdteisarvion ollessa 50 miljoo,
naa. Vaikeavammaisten kun-
toutujien rnddrd oli runsaat
B 000 henkilod, joista vajaa 10
prosenttia oli ty6elimdssti
mukana olevia.

- T!6el6m6ssd olevien kohdal-
la ei viel6 ensimrndisend seu-
rantavuotena ole ndkyvissd
vastaavanlaista satsausta. Ke.
lan tilastot osoittavat kuiten-
kin, ettd kuntoutujien ikdra-
kenne painottuu entistd
enemmdn keski-ikiiisiin. T6-
md on pidett6vd merkkind. sii-
t6, ettd ollaan menossa oike.
aan suuntaan, Heidi Paatero
kommentoi,

Rahoitus eri tavoin
suhdanneherkkiiii
Paateron mukaan ne tahot,
jotka kokevat asemansa hei-
kentyneen uudistuksen jil-
keen, ovat erityisesti nuoret
lievdvammaiset, joiden kun-
toutusta ja koulutusta Kela on
ennen tukenut.

Nyt tuki on tiukemmallaja esi-
merkiksi lievin astman tai
diabeteksen perusteella ei
en66 tukea irtoa. Myos rnie-
lenterveyden puolelta kuuluu
tyytymtitt6myyden 65ni6 ja
piideongelmaisten sosiaali-nen kuntoutus tuntuu jdd-
neen lapsipuolen asemaan.

- Kunnilla on nyt kustannus-
kriisija se selitt66 suuren osan
erityisryhmien kritiikistii.
Toisaalta tdmi tilanne osoit-
taa selvdsti, miten eri lailla eri
sektoreiden rahoitus on suh-
danneherkkiiii. Se lis65 pai-
netta siirtiiii kuntoutuksen
painopistett6 suuntiin, joiden
rahoitus on paremmin turvat-
tu suhdanteiden vaihtelulta.

Lakej a terfivditettiivii,
kuntoutujan vastuuta
lisiittiivii
Kuntoutusuudistuksen toteu-
turnista on seurattu monien
tutkimusten avulla. Niiden
avulla hahmottuu kuvaa ihan-
nekuntoutujasta. Kuntoutus
onnistuu, jos kuntoutuja on
motivoitunut yrittiimiitin ja
osallistunut kuntoutussuun-
nitelmansa tekemiseen. H6-
nell6 on henkil6kohtainen
asiakassuhde tahoon, joka
seuraa ja hoitaa h6nen asioi-
taan. Lisdksi hiinellii on ollut
onni osua sellaiseen kuntou-
tusputkeen, joka ottaa koko
naisvastuun kuntoutuksestaja voi satsata siihen rahaa.
Vakuutusjdrjestelmien kun-
toutus on tdstd hyvd esimerk-
ki.

Ntiin tiillfi hetkellii. T\rlevai-
suudessa Heidi Paatero lisdisiviel6 enemmdn asiakkaan
osallistumista ja vastuuta:

"Kuntoutussuunnitelman pi-
tdisi olla sopimus, jossa mo-
lernmilla osapuolilla on vel-
vollisuuksia ja oikeuksia. "

Kuntoutuksen tulevaisuuteen
Paatero uskoo. Suurten ik6-
luokkien vanhetessa kuntou-
tuksen tarve kasvaa, |iirjestel-min toirnivuutta hdn lisdisi
kuntoutuksen jiirjestiimis- ja
rahoitusvastuita terdvdittii-
rniillti.

Niiden lisiiksi Paatero toivoo
selkeiimp6S ntiytt6ii kuntou-
tuksen tuloksista. Nykyisiii
kuntoutusmenetelmiii on ar-
vioitava kriittisesti tutkimus-
ten ja kokeilujen avulla. Kun-
toutuspalvelujen taloudelli-
suutta ja tehokkuutta on tark-
kailtava, mydskin hallinnol-
lisen tyon osalta.

- Kuntoutuksen tulee olla kus-
tannustietoista ja tuloshakuis-
ta, muuten aika ajaa ohi. Jiir-jestelmdn tulee kestdd ulko-
puolisten kritiikki aikaan-
saannoksistaan.

Haostatteht
Pirhho I ri(tsheliiinen
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Tyoeldkekuntoutusta
keh itettdvd yhteistyossd

tyoterueysh uol lon kanssa

Ty6eliikelaitosten jiirjesttimii
kuntoutus on jiiiinyt viihdisek-
si, todetaan valtioneuvoston
selonteossa, jota valmistellaan
annettavaksi maaliskuussa
eduskunnalle. Selitys ty6elii-
kekuntoutuksen vaatimatto-
miin lukuihin - 600 kuntoutu-
jaa - on se, ettd vakuutetun
ohjautuminen tydel6kekun-
toutukseen tapahtuu vasta sii-
ni vaiheessa, jolloin henkil6
on jo orientoitunut tyttly-
vytt6rnyyseldkkeelle. Kuntou-
tusmotivaatio ei ole paras
mahdollinen.

Silti hakemuksen yhteydessii
tapahtuvasta kuntoutustar-
peen selvittdmisvelvoitteesta
ei haluta luopua niin kauan
kuin aikaisernmat kuntoutus-
varmistukset ovat puutteel-
lisia. Kelan 60 sairauspdivd-
rahapiiiviin jdlkeen tehtdvl
kuntoutustarpeen selvitYs ei
aina toimi, koska esimerkiksi
tiedot piiiv?irahapiiivistd tule
vat t5r6nantajilta varsin hitaas-
ti Kelaan.

El5kehakemuksen hylkiiiimi-
sen yhteydessd annettava oh-
jaus muiden palvelujen pariin
on jossain m66rin tehostunut.
Ohjausmenetelmit vaihtele
vat yksil6llisestd ohjauksesta
kirjalliseen kehotukseen
kiiiintyti terweydenhuollon tai
tydvoimatoimiston puoleen.
T!6voimaviranomaiset eivit
kuitenkaan ole ohjaukseen
tiysin t5rytyviiisiii. Heidiin kri-
tiikkinsd mukaan aina ei ole
tarpeeksi hyvin selvitet$ jal-
jell6 olevaa tytkykye ja kun-
toutusmahdollisuuksia.

Vakuutettujen ohjausta olisi
parannettava ja asiakkaalle
annettavan tiedon )rmmdrret-tevyytte lisittdvii. Monesti
henkilokohtainen ohjaus olisi
paikallaan. Siind suhteessa vi-
ranomaisten tulee kehittiid
yhteisty6tiiiin ja menettel;rta-

pojaan. Erityisesti olisi tehos-
tettava mddrdaikaiseldkettd
saavien ohjausta kuntoutuk-
seen,

T116eliikelaitosten aktiivista
osuutta ty6ssd olevien vakuu-
tettujen kuntoutuksessa olisi
kehitettiivii edelleen. Tiill6in
tyoeliikej iirjestelmdn tehtdvi
olisi informaation, virikkei-
den ja asiantuntija-avun anta-
minen yrityksille ja erityisesti
sen t5r6terveyshuollolle. Ndin
kohennettaisiin edellytyksiii
kuntoutustarpeen varhaiselle
havaitsemiselle ja kiiynnisty-
miselle. Yhteisty6ss6 yritysten
kanssa tyoeliikejiirjestelmd
voisi kehittd6 uusia varhais-
kuntoutuksen toimintarnalle
ja. Nyt kuitenkin taloudelli-
nen lama jat5r6tt6myyden uh-
ka ovat hidastaneet kehityst5.

Tloelikelaitos voisi nylgristi
enemmin huolehtia pitkdkes-
toisesta, yrityksen ulkopuo-
lella jiirjestettivistd arnma-
tillisesta kuntoutuksesta, esi-
tetd6n valmisteltavassa selon-
teossa. Lisdksi pitdisi tutkia,
miten kuntoutuskustannus-
ten tasaaminen eri yritysten
kesken vaikuttaisi yritysten
halukkuuteen kuntouttaa
ty6ntekij6,itiitin.

T!6terveyshuollon osuus on
siis keskeinen kuntoutustar-
peen tunnistamisessa, kun-
toutustoiminnan k6lrnnist6-
misessti ja ty6paikal6 la4es-
tettdvdssd toiminnassa. Epii-
kohtana on kuitenkin, etti sel-
v66 vastuutahoa ei ole tiillai-
sessa varhain aloitetun kun-
toutuksen jdrjestdmisessi ja
kustantarnisessa.

Kuntoutusta koskevia stiiin-
n6ksiii pittiisi tarkistaa niin,
ettd ne nykyistii parernmin
edistiviit varhaiskuntoutusta
ja tEsmentdviit eri kuntoutus-
tahojen vastuuta,

Paitsi tyoeliikejiirjestelmdn,
myos Kelan roolia t5r6el6mds-
sd olevien ty6kyvyn yllii-
pitiimiseksi esitetiiiin vahvis-
tettavaksi ja siihen liittyviiti
lains iidddnt66 tarkistettavaksi
siten, ettd olennaisen ty6lry-
vlm heikkenemisen lisiiksi an-
nettaisiin kuntoutusmahdol-
lisuus henkil6lle, jolla on il-
meinen tyt lqrvyn menett6-
rnisen uhka. T!6terveys-
huollon j iirj estiimtin ty6kykyti
ylliipitiiviin toiminnan ja Ke
lan kuntoutustoiminnan pa-
rempaa koordinointia tulisi
selvittdd, koska Kela korvaa
osana ty6terveyshuoltoa osan
tyokykye ylldpitdvdstd toimin-
nasta aiheutuvista kustan-
nuksista,

Tilastoilla ei ole mahdollista
osoittaa, ettd kuntoutusuudis-
tuksella olisi ollut vaikutuksia
tyossd olevien eliikkeelle siir-
t5rmisen my6hentymiseen,
niin kuin uudistuksen tavoit-
teissa toivottiin. T'ilastoissa
niikyviit varhaiselSkkeiden
viiest6osuuksien alenemiset
selittyviit ty6tt6myyselSkkeen
ikdrajan nousulla ja taloudel-
listen suhdanteiden aiheutta-
malla vaihtelulla. Muutokset
amrnatillisen kuntoutuksen
kohdentumisessa osoittavat
kuitenkin, ettd kuntoutusta
on aikaisempaa enemmdn
suunnattu ikiiiintyviin, vielii
ty6ssd oleviin tyontekij6ihin.

\rSvoiman ikdrakenteen ke
hi\zs asettaa ldhitulevaisuu-
dessa erityisid vaatirnuksia
ty6el iirndss 6 ol evien tydkyvlm
yllEpitdrniseksi j a kuntoutuk-
selle. Ndiden toimenpiteiden
tulee olla luonnollinen osa
ty6paikkojen toirnintaa.

Tehsti: Pirhko Jd"risheliiinen
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Hajautettu hallinto turvaa tyoelikkeet.
Uimonen, Matti.
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T!6eliike 2/L993. s.2.
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Uimonen, Matti.
T!6eliike 3/L993. s.2.
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Tldeliike 4/L993. s.2.
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Eldkejdrjestelmdn hallitut s66st6t.
Eldkejiirjestelmii sy6 h5rvinvointivaraa.
Soininvaara, Osmo.
Tlr6eliike 1/1993. s. G7.
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Norrm6n, Kimmo.
T!6eliike 5/1993. s. 5.
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Perho.Santala, Maija.
Tlz6eliike 4/1995. s. 6.
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T!6eliike 5/1995. s.6.
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Tloeltikelaitosten hallinto lakisdSteiseksi.
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Mitenyrittiijd lopettaa? KariHeikkild: Yrityksen myynti ei en65
takaa vantruudenturvaa. Veli Saarenheimo: YELelSkkeen pie,
nuus ylliittiid. Tapio Vasara: Osa-aikaeliike sukupolvenvaih-
doksen perusteella. Haastattelut: Raili Hyrkkinen ja |ussi Va-
namo.
TlSeliike 3/7993. s. 1G17.

Ldhetetystd tydntekijiistd erityismddrdyksiii ETAssa.
|ouni fokisalo haastatellut ulkomaisten asiain sihteeri Anna-
Riitta Laaksoa.
T)6eliike 5 / L993. s. 9-10.

Eliikejtirjestelmiin perusta terve.
Pirkko f66skel6inen haastatellut ylijohtaja Tarmo Pukkilaa.
T!6eliike 2 / 1993. s. 34.

Kari Puro EY-neuvotteluista: Yksi ratkaisu mahdollinen.
Tldeliikkeet pysyviit Suornessa.
Haastattelu: Pirkko Jiiskeliinen.
T!6eliike 3/ 1993. s. 34.

fussi fdrventaus uskoo:
Vakuutusmarkkinoilla kotikenttSetuun.
Haastattelu: Pirkko
Tldellike 5/1995. s.

fidskeliinen.
5-5.

Kansaneldkelaitos siirtyi Pekka T\romiston aikaan. Tiiviim-
p6dn yhteisty6h6n tyoel?ikej?irj estelmdn kanss a. H aastattelu :

Kimmo Norrm6n. T!6eliike 4/1993. s.7-9.

Rakennusty6nantajat yhtd mielt6:
PimeA rakentaminen kuriin ja kilpailu terveelle pohjalle. Sosiaaliturvasopimukset ja ETA.
Riitta Heinonen haastatellutbsastopdiillikk6 fuklia Lindforsia. Kimrno Norrm6n haastatellut jaostopddllikko Pia Aaltosta.
T!6eliike 5/L993. s. 28-29. T!6eliike 5/1993. s. 14-15.

ElSketiedotustoimisto sanans aattaj ana:
Viesti ty6eldkkeisti vaatii tulkin.
Ulla Lindstr6m haastatellut toimitusjohtaja Pertti Viinasta.
Tloeliike 5 / L993. s. 26-27.

Sosiaalipolitiikka valintojen edess6. ]ouko Moilanen haastatel-
lut kansanedustaja Tarja Halosta.
Tloeliike 2 / 1993. s. 5-7.

Garantia ripedsti liikkeelle.
ETK irrottautuu luottovakuutuksesta.
|ouko Moilanen haastatellut Lauri Koivusaloa.
T!6eliike 4/1993. s. 16-18.

Liikkuvuuden esteet poistettava: Sosiaaliturva tydntekijdn ja
yrittdjin mukana ETA-maasta toiseen. Jouko Moilanen haasta-
tellut osastopEiiillikk6 Pentti Koivistoista.
T!6eltike 5 / 1993. s. 7-8.

Riutuva vai voirnistuva Suorni? Sosiaalipolitiikan asiantuntijat
hahrnottelivat kaksi tulevaisuuden skenaariota.
Kimmo Norrm6n haastatellut professori Olavi Riihistd.
T!6eliike LlL993. s. 11-15.
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ETA-eldkkeen haku helppoa. Marja-
haastatellut apulaisosastopiiSllikk6
Tlz6el6ke 5/1993. s. 12-13.

- ty6eltikelakiuudistukset voimaan

Eliikettii haetaan pian yhdell5 lomakkeella.
Ldht6kohtana asiakkaan etu, sivutuotteena s66st66.
Kirsi-Marja Perilcyli haastatellut
asiakaspalvelupiiiillikk6 Tapio Karsikasta.
[6eliike 1/1993. s. 5-6.

Toimitusjohtaja ]uhani Kolehmainen: $6eliikejiirjestelmiin
perusta on vahva - arvostelu takaa kehityksen.
Haastattelu : Marj a-Liisa Takala.
Tldeliike 4/ 1993. s. 34.

ETA ei yhdenmukaista: Kansalliset eldkeetuudet ennallaan.
Marja-Liisa Takala haastatellut asiakaspalvelupiiiillikk6
Tapio Karsikasta.
Tldeliike 5/7993. s. 10-11.

Vy6tE kire6rnrniille.
Lundqvist, Bo. T!6el6ke 5/1993. s.2*25.
T!6el6kemaksu hyviiksytty. Usko elike-etujen siiilymiseen ro-
mahtanut. Teksti: Kirsi-Marja Periilcylii. (Galluptutkimukses-
ta) T!6el6ke t/ L993. s. 19-20.

- eldketurva ja hyvinvointi rnuissa maissa

Chile - malliksi muille?
Laitinen, Sinikka. T!6eliike 2/1993. s. 10-11

Ruotsin sosiaaliturvassa tuulee.
Laitinen, Sinikka. Tloeliike 3 / 1993. s. 2O-2 "1..

Viron eldketuryaa rakennetaan.
Laitinen, Sinikka. T!6eliike 4/L993. s.2G27.

Vanhuuselikkeiden tasoa tutkittu Euroopan Liiton maissa.
Eteld-Eurooppa kirjess6.
Laitinen, Sinikka. Tloeliike 5/1993. s. 18-20.

Sosiaalipolitiikan tarve tunnustettu Euroopan yhteisdssti.
Liikanen, Assi. Tloeltike 5/1995. 18-19.

Sukupolvien tilinpitoharjoitus Yhdysvalloissa.
Lundqvist, Bo. T!6eliike 5/1995. s. 21.

- vakuutettujen kuntoutus

Varhaiskuntoutus tydeldkejiirjestelmiissii. Mitii ja Miten?
Forss, Simo - Ruuska, Tauno. T!6eliike L/L993. s.1415.

Kuntoutusuudistus kiiynnistynyt verkkaisesti.
Pellinen, Mikko. T!6eliike 3/L993. s.28-29.

- vakuutetut tilastojen, tutkimusten ja komiteaty6n valossa

Eldkkeelle rnenon my6hentyminen pysdhtyi.
Ahonen, Antero. T!6eliike 2/1993. s.26-27.

Eliikkeellii, ty6ssii vai tyott6mdn6.
Gould, Raija. Tloeliike 4/1995. s.28-29.

Varhennetun vanhuuseldkkeen saajat t54rlyvdisiii.
Heino, Tapio. Tldeliike 3/1993. s. 30-51.

'Liisa Takala
Sirpa Collinia.

Kunnallisen eldketurvan muutokset.
Kantanen, Hannele. Tldeltike 2/L993. s. 16-17.

Ikiiiintyviit tydntekijiit ja TELtyosuhteen
automaattinen katkaisu.
Rauhamaa, Elisa. T!6el5ke 4/1993. s.32-33.

T!6eldkeuudistus 1994.
Pietiliinen, Seppo. T)l6eliike 2/1993. s. 12-15.

I{YEL muuttuu vapaaehtoiseksi 1 2 000 maatalousyrittlij iille.
Sulin, Auli. T!6eliike 5/1993. s. 50-31.

[Ilkomaanty6n vakuuttaminen ja eldkepalkka.
Tapio, Helena. Tldeliike 5/1995. s.22-23.

Muutoksia valtion eliketurvaan. Asteittain leikaten.
T\rrrrnen, Liisa. Tloeldke 2/1993. s. 1415.

- muuta uutta lainsdiiddntdS; mm. Veroremontti, vapaaehtoi-
set eldkkeet, muutoksenhaku

Eldkevakuutusmaksujen uusi verokohtelu.
Hietaniemi, Marjukka. T!6eliike 1/ 1993. s. 2 1.

Oikeusturvauudistus. Muutoksenhaku mutkattomaksi.
Korpiluoma, Riitta. T!6eliike 4/ L993. s. 50-5 1.

Vapaaehtoinen elSkevakuutus odottaa uutta nousua.
Martinsen, Leif. Tloeldke 2/7993. s.2O-2L.

Vuden 1995 verouudistus ja yhtiomiesten eltiketurva.
Seppiilii, Marj a-Leena. T!6eliike 5 / L99 3. s. 32-33.

- hyvinvointivaltio ja eldketurva. Kehityksestd rahoituskriisiin

T!6eltike ty6llii ansaittu vai valheella varastettu. Kysymyksiii ja
haasteita. Vastauksia ja vaatirnuksia. Tlhjii, uutta tuhoava
mielikuva. Aurela, Altti. T!6eliike 4/1993. s. 10-15.

Kompastuuko kunnallistalous eltikerahoitukseen?
Hopia, Ara. T!6eltike 2/ L993. s. 18-19.

Toimikunnalta ei valtakirjaa eldkkeiden leikkaamiselle.
Hiinninen, Markku. T!6eliike 3/L993. s. 10-12.

Lomautus voi pienentiiii tyoeldketurvaa.
Kortesoja, Irma. T!6el6ke 5/1995. s.26-27.

Sijoituksen turvallisuus.
Leppiniemi, |armo. [6eliike 1/1995. s. B-10.

Yrit5zsten eldkekustannuksissa erot pieniii.
Kaipainen-Perttula, Eija - Lampi, ]ukka.
T!6eliike 2/1993. s. 50-51.

T!6suhteiden m65ri laski jyrk?isti vuonna 1991
Kannisto, |ari. T!6eliike 1/L993. s.22-23.

Eldkkeelle siirtyneiden eldkeprosentti reilusti alle
tavoitetason.
Kannisto, ]ari. T!6eliike 2/1993. s.22-24.

Katsaus vuoden eltiketurvaan.
Laatunen, Reijo. Tldeliike 3/1993. s. 3tL56.

Sosiaaliturvan kehittdminen vuonna 1992
Norrm6n, Kimrno. T!6eltike 2/1993. s.25.
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T!6eliiketurvaa kartuttaneet vuonna 1992.
Pellinen, Mikko. T)6eliike 1/1993. s. 56.
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Eldketurva ei-tyypillisissd ty6suhteissa.
Tapio, Helena. T)6el6ke 3/L993. s.2*25.
T\rrvaa ty6tt6mdlle.
Vanhatalo, Mauri. T!6eltike 1/1995. s.16-18.



Osa-aikaeldke eilen, tdn66n, huomenna...
Pellinen, Mikko. Tloeliike 4/ 1993. s. 18-19.

Peruskysymyksisti ajankohtaisiin ongelmiin.
ElSketurvakeskuksen tutkimusohjelma liihivuosille.
Vanamo, |ussi. T!6eliike 2 / 1993. 28-29.

|oustavat eldkejdrjestelyt ja ristiriitainen kehitys.
Vanamo, |ussi. Tlr6el6ke 5/1995. s.

- kirjallisuuskatsaukset

Ellketurvan kansainvdlisid kiisikirjoja.
Laitinen, Sinikka. Tldeliike 5/1995. s. 1415.

Pitkdaikainen tyott6rnyys uhkaa t5r6uria.
Lundqvist, Bo. T!6eldke 3/1993. s. 12-15.

T)z6llisyyden uudet muodot.
N6tti, fouko. TluoelAke 3/1993. s.22-23.

Pohjoismainen eliketurva - kehitys ja uudet haasteet.
Salminen, Kari. [6el5ke 5/1993. s. G9. (Viiit6skirja)

Toiveikasta puhetta sosiaalipolitiikasta.
Vanamo, ]ussi ja Salminen, Kari.
Tludeliike 1 / 1993. s. 24-25.

- ETK:n tietoliikenne ja yhteisty6

El6kerekisterit uudistuvat.
Collin, Sirpa. Tlr6eliike 3/1995. s.32-33.

Tietohallinnon yhteistyollii paremmat palvelut
edulliseen hintaan.
Lindstrdm, Riitta. T!6eliike 4/1993. s. 20-21.

- ETAn piirissti tapahtuu

Viek6 ETA piiiit6ksenteon Brysseliin?
Lehmus, Outi. T!6eliike 5/1993. s. 16-17.

- kuolleita

Margaretha Aarnio 22.5.1925 - 13.1.1993.
T!6elEike 1/1995. s. 34,

- Iqysymyksiii ty6eldketurvasta

T}16 eltikep iiivtin kysymyks iii.
Vastaajina Arto Laesvuori ja
Tapio Klaavo. Tldeliike 5/1995. s. 59.

- muutoksenhakuelinten toiminnasta

ELK:n ptiiit6ksiii:

T!6nantaja ei johtanut eikd valvonut kotiompelijoita.
(EL 3294 / 92 ja EL eT 5 / e2).
Havu, Timo. Tloeliike 2/L992. s. 56-57.

ETK:n soveltamisratkaisuj a:

]uoksukilpailun kuuluttajan ei katsottu kuuluvan TaEL:n
piiriin (Piitit6s 16.10.1992, sov 1942).
Sairausajan palkka ja LELmaksut
(Lausunto 18.6.1992, sov. 11555).
Lehtinen, Ritua.
Tloeliike U L993. s. 50-31.

Telinvaihtotyo kuului TEL:n piiriin
(Piiiit6s 9.6.1992, sov. 1468).
Lehtinen, Ritva. T!6eliike 3/1993. s. 40.

Laseeraus oli LEL:n piiriin kuuluvaa ty6te (
Piiiit6s 18.12.1992, sov 1502).
$zsyvti ja ympdrivuotinen t5r6suhde (Piiiitds 14. 1. 1 I I 5 ).
Lehtinen, Ritva. T!6eliike 4/1995. s. 57.

TKN:n suosituksia:

Kristina

Pakollisen ja vapaamuotoisen elSketurvan
tasapainoa etsit66n.
(ISSA:n kokous Montpellier'ssa, Ranskassa 26. - 28.5.93)
Lundqvist, Bo. Tloeliike 4/L993 s.2*25.
Hyvinvointi ldhtee ihmisestd. Sosiaaliturvan piiivillii (11.-
13.8.95 Oulussa) etsittiin hyvinvoinnin uusia suuntia.
Norrm6n, Kimmo. Tloeliike 4/L993. s.22-23.

- Eltike.Eetun mielipiteitd

H6ltyvetk6 virkakielen solmut? T!6eliike Ll 1993.
Eldketurva on kuninkaan aarre. T!6eliike 2/L993.
Viiristyksiti selkiipiiss 5. T!6eliike 3 / 7993.
Hyliitfy! T!6eliike 4/1993. Sallikaa lasten tulla.
[6eliike 5 / L993. Takasivu.

Lukijan lqrniistii:
ElSkepd6t6skampa harvernmaksi. Vappu Maijala.
Eetu ja sukupuoli? EldkeEetu. T!6eliike 5/1993. s. 40.

- eldkkeistii muissa rnaissa
Alkoholia ja huumeita kiiyttiiviiii ei

Muista maista. Laitinen, Sjnikl<a. T!6ellike katsottu tyOtcyvyttamatsi.
1/1995.s. 32-33.2/t995.s.38-59. 5/1995.s. 57. 4/1995. s. 38-39. Voutilain-en, T\iula. Tloeltike 1/1995. s. 29
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VAKOn piiiitdksiii:

TELty6suhteen pdSttyminen ty6nantajan purkaessa tyosopi-
muksen ilman laillista syyt6. (Piiiitos n:o 6611/91/2118.)
Tapio, Helena. T!6eliike 1/1993. s. 28.

Jalkapalloilija ei ollut ty6suhteessa jalkapalloseuraan'
(Ptiiit6s n:o 9068/91/499.) Tapio, Helena. T!6eliike 2/1993.
s.3455.

\rosuhteen luonne ja TaEL:n soveltaminen.
(Piiiit6s 57 7 / 92 / 7 I 7.)
Tapio, Helena. Tloeliike 4/1995. s. 36.

- nimitykset

Eldketurvakeskuksen hallitus. Ilmarinen.
T!6eliike 1/1993. s. 34.
VakuutusosakeyhtiS EldkeSampo. T!6eldke 2/1995. s' 59.
EliikeVarma. TlSeliike 5/1993. s. 39.
Eliiketurvakeskus. TELA. T!6eliike 4/1995. s. 39.
MEI/,. Verdandi. Tldeliike 5/1993. s. 58.

- tiedoksi

Ruotsin osa-aikaeliikettd aiotaan pienentiiii. Laitinen, Sinikka'
T!6eliikerutiineja siihk6postiin. Moilanen, Jouko.
Vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitanut
KVTEL:n piiriin. Tapio, Helena.
ETA j a ty6eltike rnoniviirisend kalvosarj ana.
Vakuutusosakeyhti6 Garantia ETK:n luottovakuutuksen
jatkajaksi.
T!6eliike t / L993. s. 26-27.

Suunnitelma veteraanien vAhimmdiselikkeen
korottamiseksi. Ahonen, Antero.
Kattava kdsikirja kansainvdlisestd sosiaalituryasta'
Uusi esite ty6nantajille.
Eliiketietoa numeroina 1992 -kortti on ilmestlmyt.
Kansalaisen kdsikirja tietoverkossa.
Hy6dyllistii palautetta.
EnndtysmiiSrii luopumiseliikkeitii.
Tlr6eltike 2 / L993. s. 32-33.

Vieraita Viron sosiaalivakuutuslaitoksesta.
Eldke puolet palkasta.(ff )
Eltikkeiden osuus BKT:sta nousussa. (IeuM)
Puolet 55-65-vuotiaista jo elikkeellii. (JeuM)
Yrittiijien varhennettu eliike ei kartu lisdd (feuM)
Messuilla palveltiin tuhansia.
Tilastot taskuun.
T!6eldke 4/t993. s. 54-55.

Naisten ja miesten ty6lqrvytt6myys. Gould, Raija.
Indeksitarkistus jeiihin. Laesvuori, Arto.
Eurooppa-termist66. Lehmus, Outi.
ATP-kokous T\rkholmassa. Pietiliiinen, Seppo.
Tloeldkelait -kirj a uusitaan.
Esitteitd yhteisty6nd.
Kouluille kalvosarja tydeliikkeistd.
Eliikelautakunta muuttaa.
Vuoden 1994 vakuutusmaksut.
T!6eliike 5/1993. s. 36-37.

English summary. Puttonen, Eija.
T!6eliike L/199s. s.35.2/7993. s.40. 5/1995. s. 58.4/1995. s' 40.

T!6eldkelehden sisdllysluettelo/ Vuodelta 1992.
Kaija-Liisa Nissinen. T!6eliike l/ 1993. Keskiaukearna.

KAIIA-LIISA NISSINEN
Eldhetu-uaheshuhsen
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MITENTYOffiMYYS-
ELAKKEET JOUSTAVAT

ll

Hytti, Helk a:'IldhgvAtttinlAyseldhheellc siirtymisen
yht e ishunn allis e t taus t atekij dt.

H elsitthi: Ka nsaneldhelattoksen juLhaisuj a
M:87,1993. 279 s.

flO$vytbrniS,rsjdrl'estelmd poik-
keaa rnonista muista sosiaali-
turvan muodoista joustat'uu-
tensa vuoksi. Vanhuuseliik-
keelle voi siirtyii kun sovittu
eliikeikd tiiyttyy, mutta tyo
$vytt6myyskriteerien tiiyfty-
minen on aina harkinnanva-
raista. |iirjestelrnSn jousta-
vuus eritJrisesti suhteessa t5ro-
markkinoiden muutoksiin on
sisddnrakennettuna ansainta-
kylqryn sidottuun ty6kyvlrft o-
myyskdsitteeseen. Miten tiiti
joustavuutta on ktiytetty, sel-
wiiiri Helka H5rtin ansiokkaasta
viiit6skirjasta'Ty6knrytt6-
myyseltikkeelle siirtymisen
yhteiskunnalliset taustateki-
jet".

Tutkimuksen aineiston ra-
kentamisessa on niihty vai-
vaa. Yhdist6miilli vuosien
L970, L975 ja 1980 vdest6las-
kentatietoihin laskentaa seu-
raavan viisivuotiskauden
kuolinsyy- ja eliiketiedot on
saatu wuodet 1972-1985 kat-
tava aineisto. Tarkastelujakso
on kiinnostava; siihen sisiiltyy
niin taloudellista laskua kuin
nousuakin. Lukijaa jiiii tosin
vdistdrndttzi askarruttamaan,
ovatko nykyisen laman vaiku-
tukset eliikeliiistymiseen rin-
nastettavissa 197O-luvun la-
mavuosien kokemuksiin.

Myos 1980-luwun lopulla voi-
maan tulleet uudet varhais-
eltikkeet jiiiiviit tutkimusjak-
son ulkopuolelle. Trimii valin-
ta on kuitenkin tekijiin tar-
koin harkitsema: tutkimuk-
sessa haluttiin rajoittua var-
sinais iin tyokyvyttomyyseliik-
keisiin ja pitiiyfyii siksi aikaan
ennen yksil6llisen varhais-
eliikkeen voimaantuloa.

Hytin tutkimus jakautuu kah-
teen osaan. Ensimmdinen
j aks o, ty6lq,'vyttd myys eltikkei-
den alka'"'uuden ajallisen ja
vdestdryhmittdisen vaihtelun
huolellinen kuvaus, puoltaa

paikkaansa aihepiirin selke6-
nti yleisesittelynd, mutta yll5-
tyksellisiS piirteitS siitii on tur-
ha etsid. Trrlokset kertovat,
ettS uusia ty6lgrvytt6myys-
eldkkeelle siirfyjiti oli eniten
vuosina 1972-L974, ja silloin
my6s eri viiest6ryhmien v61i-
set suhteelliset erot olivat suu-
rimmillaan. Pienimrnillddn
sekii eldkkeiden alkawuus ettd
vdest6ryhmien erot olivat
198O-lur,,un alussa.

Koko tarkasteluj akson ajan eri
vdestoryhmien vdliset erot
ty6kyvytt6myyseldkkeiden al-
kavuudessa olivat yleensd sa-
mansuuntaiset kuin vdest6-
ryhmien erot sairastavuudes-
sa, kuolleisuudessa ja tyon
kuormittavuudessa. Ndmd
tulokset kertovat bioliiSketie.
teellisen sairauden miidritte
lyn keskeisestd asemasta t5rG
lq4vytt6myyseldkkeiden my6n-
tdmiskriteereissd. Toisaalta
eliikkeiden alkavuuden suuri
ajallinen vaihtelu osoittaa, et-
t6 sairauskeskeisen ajattelu-
tavan hallitsevuudesta huoli-
matta my6s yhteiskunnalli-
silla tekij6illd on ollut vaiku-
tusta eldkeldistymiseen.

Tutkimuksen toisessa osassa
ryhdytiiiinkin pohtimaan ter-
veydellisten ja taloudellis-so-
siaalisten tekijdiden vaikutus-
ta ty6kyvyft 6 myysel 2ikkeiden
alkavuuteen. Tiistii jaksosta
loytyy kosolti uusia oivalluk-
sia. Kiinnostavimmat ndistd
liitryvet eldkkeelle s iirtymistii
edeltiiviin valikoitumismeka-
nismeihin.

Hytti havaitsi, ettd poikkeuk-
sellisen pieni alkavuus 1970-
luvun lopussa ja 1980-luvun
taitteessa johtui pdSasiassa
sairausvakuufuksen korvaus-
tason madaltumisesta seke
ty6tt6myys- ja ty6kyvyn6-
myysturvan rajoj en hiimiirty-
miseste 1970-luvun talous-
taantuman aikana, Pieni sai-

rauspiiiviiraha ei houkutellut
pitkiin poissaoloihin, vaan sai
ihrniset sinnittelemiiiin Qrossii,eikii ty6lqrvytt6rnyysel iikkee n
alkarninen ndin tullut ajan-
kohtaiseksi.

1980-luvun taitteessa sairaus-
vakuutuksen pdiv6raha oli
yleensd myds pienernpi kuin
kassajdrjestelrndn tyotto-
myyspdivdraha, joten ty6tt6-
mdksi joutuneilla ei ollut kii-
hoketta hakeutua sairauspe-
rusteisen tuen piiriin. Talou-
dellisilla tekij6illii, joskaan ei
suoraan eliketasoon liittyvillii,
oli siten huomattava merkit5rs
eldkkeelle siirtymisen sddtelys-
sa.

Tlontekijiin toirniala ntiytti
myos vaikuttavan siihen, vali-
koituiko vajaaty6kykyinen
tydntekijii tyottdmyys- vai tyd-
kyvytt6myysturvan piiriin.
Mddrdaikaisten tyosuhteiden
hallitsemilla aloilla - aloilla,
joissa ty6tt6m56rteen oli totut-
tu - terveysongelrnaiset t5r6n-
tekijiit valikoituivat taloudelli-
sen taantuman vallitessa her-
kiisti "tyott6myysuralle". gr-
syvissii tyosuhteissa ty6sken-
nelleet teollisuuden ty6nteki-
jdt sen sijaan pSStyivdt larnao-
loissa keskimtiiiriiistti yleisem-
min ty6lqrvytt6myyselSkkeen
hakijoiksi.

T!6markkinoiden toiminta ja
sosiaaliturvan korvaustason
muutokset eiviit kuitenkaan
kokonaan selitii tyokyvfitd-
myyseldkkeiden alkavuuden
vaihtelua, myds veest6n ter-
veydentilan kehitys on vai-
kuttanut eldkkeelle siirtymi-
seen. Teme nAIcJfy verenkier-
toelinten sairauksista johtu-
vien tydkyvyttornyyseldkkei-
den vtihenemisessa, joka se.
littyy pdSasiassa niiiden sai-
rauksien hallinnan, vaikeusas-
teen ja ilmaantuvuuden
mydnteiselli kehityksellti.

Hytti pohtii my6s tutkimuk-
sessaan ratkaisukd5rtdnn6n
muutosten vaikutusta ty6ky-
vytt6myyseldkkeiden alka-
vuuteen. T\rtkirnuksen tulok-
set eivdt sulje pois mahdol-
lisuutta ty6kyvytt6myystul-
kinnan yleisestii tiukentumi-
sesta taloustaantuman aika-
na. Tekijii tuo kuitenkin esille
my6s toisen mahdollisen se-
lityksen hylkiiysosuuden
nousulle: lama on ollut se-
koittava tekijii, joka on muut-
tanut hakijakunnan raken-
netta ff olq,rvyttomyyden arvi-
oinnissa vaikuttavien talou-
dellisten ja sosiaalisten te-
kijdiden kannalta. Olipa hyl-
kdysosuuden kaswun taustal-
la kumpi tahansa, ratkaisu-
linjan tai hakijakunnan ra-
kenteen muutos, ilmeistS on,
ettii ty6lqrvyft 6myysjdrjestel-
mii toirnii selkeimmin talou-
dellisen kasvun oloissa.

Viirne aikoina erit;risesti yksi-
ldllisen varhaiselSkkeen tii-
moilta kiiydyssii keskustelus-
sa on korostunut huoli eliik-
keiden liian suuresta luku-
mdiirdstd. Hytin tutkimus
kuitenkin osoittaa, ettd aina-
kin varsinaisten ty6kyvyft6-
myyselikkeiden alkavuus on
joustanut pikemrninkin alas-
ptiin kuin yl6spdin: osa ter-
veysongelmaisista ty6nteki-
j6istii j tii tarkasteluajanjakso-
na muiden tukimuotojen, ku-
ten ty6ttdmyysturvan piiriin.
Koko varhaiseliikejArjestel-
miin joustavuudesta on Iu-
vassa tietoa viiitoskirjalle
suunnitellusta jatkotutki-
muksesta, jossa tarkastelu-
jakso ulottuu yksil6llisen var-
haiseliikkeen alkuvuosiin,

RAIIA GOULD
Eltikehruaheshuhsen

tuthija
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Sosiaalimenojen kehitystd kuvaavien suhdelukuien mukaan

HUOLTOSUHDE KASVAA
ELATUSSUHDE PIENENEE

Vdestcin ikdrakenteen
muuttumisella tulee
olemaan hyvin merkit-
tivid vaikutuksia koko
yhteiskuntaan ia aivan
erityisesti elSkejdries-
telmien sekii yleensdki n
sosiaaliturvan kustan-
nuksiin ia rahoituk-
seen. Muutoksen tren-
deid kuvataan tavalli-
sesti havainnollistaen
niitd ns. huoltosuhteen
avulla.

Tdssd artikkelissa esi-
tetddn esimerkkejd sii-
td, millaiseksi huolto-
suhteen voidaan olettaa
muodostuvan tietyin
olettamuksin. Lisdksi
esitetddn kaksi muuta
suhdelukua, joita voi-
daan kdyttdd rinnan
huoltosuhteen kanssa.

Huolto-ja elatussuhde
Huoltosuhteella tarkoitetaan
vdestdtieteessS yleensd lasten
ja vanhusten lukumddrdn
suhdetta tydikdisen vdest6n
lukumAiirddn. Kansainvdlisen
kiiytdnn6n mukaan luetaan
ty6ikiiisiin 1 5-64 -vuotias vdes-
t6, lapsiin 0-14 -vuotiaatjavan-
huksiin yli 65-vuotiaat. Niiin
lasketulla huoltosuhteella ku-
vataan yleensii vtiest6n ikiira-
kenteessa ajassa tapahtuvaa
muutosta.

Toista suhdelukua, jota my6s
usein kutsutaan huoltosuh-
teeksi, on joissakin yhteyksis-
s ii kiiytetty kuvaamaan ei-t5r6l-
listen lukumiiSrdn suhdetta
ty6llisten lukumddrtitin. Ei-
ty6llisiin kuuluvat esimerkik-
si lapset, opiskelijat, ty6tt6-
miit, kotirouvat, eldkkeensaa-
jat jne. Ttilldin huoltosuhde
kuvaa karkeasti, kuinka mon-
ta henkil66 tyossti oleva jou-
tuu keskimiiiirin itsensi lisdk-
si ty6lliiiin elittiimddn.

Edellii esitet5rt huoltosuhteen
m66rittelyt antavat hyvin eri-
laiset tulokset. Koska saman
termin keyft6 eri kdsitteistti
saattaa aiheuttaa sekaannus-
ta, tulisi niiistii kiisitteistii kiiyt-
tdii eri termejS. Vdest6tie-
teessi huoltosuhteen englan-
ninkielinen vastine on age de-
penderucy ratio, joten sen kiiYt-
t6 vdest6tieteelliseni termin6,
edelld ensimmdisend esitetty-
nd kiisitteend, tuntuisi Perus-
tellulta.

Arvioitaessa esimerkiksi jul-
kisten kokonaismenojen ja
niistd aiheutuvien veroaste
paineiden kehitystii, kuvaa
jdlkimmiiinen kdsite parem-
min asiaa. Tdstd kdytetiiiin
englanninkielistti termiii eca
nomic dependancy ratio, iola
suomeksi voisi nimittiiii ela'
tnsstthteehsi.

Kuviossa 1 on esitettY huolto-
suhde kansaneldkelaitoksen
tekemdn vtiest6ennusteen
mukaisena ja elatussuhde tyo
eldke-ennusteissa kiiytetyillii
ty6llisyysoletuksilla. Yhtentii-

set kiiyriit kuvaavat ns. Perus-
ennusteita. Kuvion rnukaan
huoltosuhde pysyy vuoteen
2010 saakka alle 0,5:n ja kas-
vaa sitten viieston ikdraken-
teen vaikutuksesta vuoden
2050 paikkeille noin 0,65:een,
jonka jilkeen se alkaa hitaasti
laskea.

Elatussuhde kasvaa nopeasti
suurty6tt6myyden rny6ti
vuoden 1990 vajaan 1,1:n
tasolta vuoden 1994 l6hes
1,6:een, jonka jiilkeen oletettu
ty6llisyyden paranerninen
alentaa elatussuhteen vuo-
teen 2015 mennessl noin
1,5:een. Sen j6lkeen elatus-
suhde nousee ikdrakenteen
vaikutuksesta vuoteen 2050
mennessd 1,4:iiiin ja alenee jdl-
leen ikdrakenteen vaikutuk-
sesta vuoteen 2040 mennessd
liihes 1,5:n tasolle.

ElSkkeelle
siirtymisikii
nousussa?
Eldkkeellesiirtymisidn arvel-
laan nousevan tulevaisuudes-
sa keskimSdrdisen eliniin kas-
vun, t5r6olosuhteiden Parane
misen ja myohemmin myos
mahdollisen t5r6voirnapulan
wuoksi. Kuvion 1 katkoviivalla
piirret5rt kdyriit kuvaavat niitd
tasoja, joille piiisttiisiin kes-
kim66r6isen eliikkeellesiirty-
rnisiiin ja huoltosuhteessa
kiiytetyn 65 vuoden i6n nous-
tessa kolmella vuodella vuosi-
na 2015-2019.

Laskelrna on luonteeltaan tek-
ninen ja tarkoitettu kuvaa-
maan eldkkeellesiirtyrnisiSn
nousun vaikutusta huolto' ja
elatussuhteeseen. Eliikkeelle-
siirtymisiiin nousemisen on
oletettu alkavan vuonna 2 0 1 5,
koska silloin perusennustees-
sa arvellaan saavutettavan ns.
tiiystyollisyystaso. |os laskel-
massa eldkkeellesiirtYmisiiin
nousemisen oletettaisiin alka-
van aikaisemmin ja taPahtu-
van hiukan pitemmdlld aika-
vdlill6, alenisivat huolto- ja
elatussuhde jo aikaisemmin,
mutta vuoden 2050 jtilkeisiin

lukuihin sillii ei juurikaan oli-
si vaikutusta.

Eldkkeellesiirtymisi6n koho-
aminen alentaisi vuonna 2040
huoltosuhteen noin 0,55:een
ja elatussuhteen noin 1,2:een,
Ikirajan noustessa huoltosuh-
teen laskukaavassa osoittajas-
ta poistuisi kolme ikiiluokkaa
ja nimittiijiiiin tulisi vastaavas-
ti sarnan verran lisiiS. Elatus-
suhteen muutosta laskettaes-
sa on oletettu, ettii el6kl<eelle'
siirtymisiin noustessa lis66n-
tyneestd t;rdvoimasta ty6llis-
tyisi kaksi kolmasosaa ja jiiljel-
le jiiiivii kolmasosa jtiisi tydt-
t6mdksi tai muuten ty6voi-
man ulkopuolelle,

Elatussuhteen laskukaavassa
osoittajasta poistuisi siten kak-
si kolmasosaa elSkkeellesiirty-
misidn kohoamisen kasvatta-
masta t5r6voiman mitirtistii ja
nimittiijtiiin tulisi saman ver-
ran lisii6. Ntiin laskien eldk-
keellesiirtymisidn kohoami-
nen vdhentdisi my6s varhais-
el6kkeiden lukum66rSii ja li-
sdisi siti kauttaty6llisten m56-
rdd.

Kuvion t huolto- ja elatussuh-
teen kehityksestii ndhd66n,
ettS huoltosuhde tulee tule-
vaisuudessa viel6 kasvamaan.
Sen sijaan elatussuhde tulisi
ndiden laskelmien oletusten
rnukaan olemaan tulevaisuu-
dessa nykyistd selvdsti pie-
nempi.

Elikkeensaajien
lukumiiSrii
tyollistii kohti
Kolmas eliikemenojen kehi-
tysntikymiii kuvaava suhdelu-
ku saadaan, kun arvioidaan
suoraan omaeliikettti saavien
osuus ty6ssti olevien luku-
md6rdstd. Tiimii kuvaa monta-
ko eltikkeensaajaa on Yhtii
tv6ssd olevaa kohti. Arvioissa
[aytetaan usein my6s kiitin-
teiilukua, joka kuvaa ty6ssti
olevien lukumd6rtiii elikkeen-
saajaa kohti.
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Kuvio 1. Huolto- ja elatussuhde

Elolussuhdc
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1990 1995 20@ 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2oJ5 20lo
Yuorl

Suhdelukua laskettaessa el6k-
keensaajien lukum66rdnS voi-
daan kdyttdii ainakin kolmea
eri lukua riippuen siitti, mitd
halutaan arvioida. Ensinn6-
kin kaikkien omaeldkkeensaa-
jien lukumiiiirii sisiiltiiii tyo-,
kansan- ja erityiselikkeensaa-jat. Koska edelld mainitut
eldkkeet rahoitetaan eri taval-
la, on ndiden kustannuskehi-
tystti arvioitaessa s56rti tarkas-
tella niiden lukum66rien ke-
hitystii my6s erikseen.

Toisena mahdollisuutena on
kelrftae kansanel5kkeensaaji-
en lukum66rd6. Tihdn luku-
m66r66n eivdt kuitenkaan si-
s6lly esimerkiksi alennetun
eliikeidn piirissd olevat ty6-
eldkkeensaajat eiviitki erit5ris-
elSkkeensaajat, joita ovat
muun muassa luopumis- ja
sukr-rpolvenvaihdcel6ld<eeensa+
jat. Toisaalta lukum66ri sisdl-
tiiti my6s sellaisia eldkkeen-
saajia, jotka eivdt saa t5r6el6-
kett6. Kolmantena mahdolli-
suutena on k?iyttiiii ty6eliik-
keensaajien lukumddriii, joka
on kiiytt6kelpoinen erityisesti
ty6eldkkeiden aiheuttamaa
kehitystii arvioitaessa.

Kuvion 2 mukaan eldkkeen-
saajia olisi vuonna 1994 ty6ssii
olevaa kohti kaikkiaan hiukan
alle 0,6 ja vuonna 2050 viihiin
yli 0,7. T!6elikkeensaajia olisi
vastaavasti vuonna 1994 noin
0,45 javuonna 2050 noin 0,65.
Vuodesta 1990 vuoteen 1994
tapahtuva jyrkkii nousu joh-
tuu p66osin ty6ttdmyyden
kasvusta ja myohemmin ta-
pahtuva hitaampi nousu 16-
hinnd vanhuuseldkkeensaa-
jien lukumdiirin kasvusta.

Kuvion 2 laskelmissa kaikki
omaeldkkeensaajat on arvioi-
tu siten, ettii Kansaneldkelai-
toksen tekem66n kansaneldk-
keensaajien lukumdiirf,,en-
nusteeseen on lisdtty karkea
arvio erityiselAkkeensaajien
lukum66rdn kehityksest6.
Tloeliikkeensaajia koskevassa
arviossa on kiiytetty ns. tiy-
sitehoisten tydeldkkeiden lu-
kumAdrid, joka ei tarkkaan

ottaen ole aivan sama kuin
ty6eldkkeensaajien lukumdd-
rii. Ttimii johtuu siitii, ettd ty<i
eltikkeiden rahoituksen kan-
nalta tdrkeinti on eltikemeno-jen kehitys ja siksi tyoeliik-
keensaajia koskevaa ennustet-
ta ei sddnn6llisesti tehdd.

Tiysitehoisten tydelikkeiden
kehitys antanee kuitenkin riit-
tdvdn tarkan kdsityksen ty6
elikkeensaajien lukumdiirdn
kehityksestd. Virhettii aiheu-
tuu kahdesta tekijtistii, jotka
vaikuttavat eri suuntiin. En-
sinndkin henkilo voi saada
t6ysitehoista gr6el6kettd sa-
manaikaisesti useamman eri
ty6elEkelain perusteella, jol-
loin sama henkil6 on luku-
miiiirdssd useampaan ker-
taan. Toisaalta pelkkiiii vapaa-
kirjaeldketti saavat puuttuvat
lukum66rdst6.

Kuviossa 5 on esimerkkind
esitetty tyoeliikejtirjestelmien
keskimddrdisen elikkeellesiir-
tymisiiin kohoamisen vaiku-
tus ty6eldkkeensaajien kehi-
tystd kuvaavaan suhdelu-
kuun.

Kuvion 3 mukaan keskimiid-
rdisen elikkeellesiirtymisidn
nousu kolmella vuodella alen-
taisi ty6eliikkeensaajien luku-
m66rdn tydssd olevaa kohti 16-
hes 0,5:een. Sama asia kiidn-
teisluvulla ilmaistuna tarkoit-
taisi, ettd jokaista \roeldkkeen-
saajaa kohti olisi liihes kaksi
ty6ssd olevaa.

TIMO KORPEI.A
Eltikehruakesh'uhsm
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Kuvio 2. Eliikkeensaajat tydllistii kohti
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TASAPAINOTTAMINEN TAVOITTEENA

JULKISEN SEI(TORINcZ
-)l+{

VELATJAVASTUUT
Suomen talous nayftiii-
simonenvuoden laman
idlkeen kdSntyvdn sel-
vS6nkasvuun. Kahteen
ongelmaan ei kuiten-
kaan ole helpotusta nd-
kwissS: tycitttimyys tu-
lee iddmddn moneksi
vuodeksi sietimitto-
mdn suureksi ia valtion
velkaantumisen kasvu
on vaikeasti pysiytetti-
viss6.

Maastrichtin huippukokouk-
sessa vuoden 1991 lopulla EY-
maat sopivat askelista kohti
Euroopan rahaliittoa. Raha-
liittoon (EMU) ja Yhteiseen
keskuspankkiin siirryttdisiin
vuoteen 1999 mennessS, kun
7 tai B jdsenmaata tdyttiiisi ns.
konvergenssiehdot. Yksi ndis-
tii ehdoista liittyy julkisen sek-
torin bruttovelan ja budjetti-
alijiiiimin mti5riidn. Brutto-
velka ei saisi ylittiid 60 Pro'
senttia bruttokansantuottees-
ta eikd budjettialijiidmii saa
ylittiid kolmea prosenttia brut-
tokansantuotteesta. Muut
konvergenssiehdot ovat kor-
kotason, hintojen ja valuutan
arvon vakaus.

Kohti yhteistii
kdsitett6:
EMU-velka
Ytrteisesti sovitut ehdot ovat
johtaneet tarPeeseen Yhte-
ntiistiiii eri maiden julkisen
velan tilastointikiisitteet. T!6
on vasta meneillSiin ja ver-
tailukelpoisia taulukoita ve-
lan miifiristd saataneen aikai-
sintaan kuluvan wuoden 1o-
pulIa.

Yleisessd kiiy'tossii olevia julki-
sen sektorin velkakiisitteiti on

Suomessa ainakin kYmme
nen. Kisitteet ovat sYntYneet
kiiyttiijien tarpeista eri tilas-
tointiperiaatteilla. Tilastointi
voi perustua hallinnolliseen
aineistoon (valtiokonttorin
velkaraportti), kyselyyn (luot-
tokantatilasto) tai tilinpiiiitos-
tietoihin (rahoitusmarkkina-
tilasto). Ndistd tilastoista on
eri tarkoituksiin laskettu eri-
laisia velkalukuja, mikd on
johtanut julkisuudessakin
esiintyvien kiisitteiden kirja-
vuuteen.

Suomen osalta Tilastokeskus
on tehnyt rahoitusrnarkkina-
tilaston perusteella alustavat
laskelmal Euroopan yhteison
tilinpitosuosituksen mukai-
sen ns. EMU-velan mdiirdstii.
Rahoitusmarkkinatilaston mu-
kaan valtion bruttovelka oli
vuoden 1991 lopussa 95 mil-
jardia markkaa. Kuntien, sosi-
aaliturvarahastojen ja tY6elii-
kelaitosten bruttovelka oli Yh-
teensd 85 miljardia markkaa.

Sen jdlkeen, kun tilastokeskus
siirsi tyoeliikelaitokset vakuu-
tuslaitossektorista julkisen
sektorin alasektoriksi, EMU-
velan laskenta poikkeaa ra-
hoitusmarkkinatilastosta sii-
n2i, ettd kauppaluotot ja siirto-
velat eivdt ole EMU-velkaa'
Koko julkisen sektorin EMU-
velan laskemisessa otetaan li-
sdksi huomioon sektoriin
kuuluvien talousyksik6iden
keskiniiiset velkasuhteet.

Julkisen sektorin sisdiset velat
ovat pddasiassa valtion kun-
nille my6ntiimi6 velkoja. Kun
tdmd ns, sulauttarninen teh-
dddn, saadaan vuoden 1991
lopun julkisen sektorin velak-
si 1 14 mi[ardia markkaa. Tds-
td on valtion osuus 86 miljar-
dia markkaa, kuntien osuus
25 rniljardia markkaa sekii
sosiaaliturvarahastoj en ja tYG

eldkelaitosten osuus kolme
miljardia rnarkkaa. Velan
osuus bruttokansantuotteesta
vuosina 1975 - 1991 ja arvio
vuosien 1992 ja 1995 velasta
on esitetty oheisessa kuvassa.

Velat ja saarniset
EMU-velka on bruttovelkaa'
Bruttovelka arvioitiin viime
vuoden lopussa 500 miljardik-
si markaksi, mikii on 64 Pro-
senttia bruttokansantuottees-
ta. ]ulkisella sektorilla on
my6s saamisia, joiden koko'
naismddrii perinteisesti on ol-
lut velkaa suurernpi. Saami-
set ovat bruttovelkaa ePdmdii-
rdisempi kAsite, koska saa-
misten arwostaminen nimel-
lisarvoonsa ei anna todellista
kuvaa niiden merkitYksestti.

Ty6eldkelaitosten sisiillyttii-
minen julkiseen sel<toriin hd-
miirtiiii entisestdiin kdsitteis-
t6ii, koska eldkerahastoja on
kutsuttu vastuuvelaksi. julki-
sen sektorin nettovelkaa las-
kettaessa rahastot vdhenne-
tiidn brrrttovelasta ja eldkevas-
tuita tai takauksia ei oteta v6-
hennyserind huomioon.

Kun elSkerahastot otetaan
huomioon, julkisen sektorin
nettovelaksi muodostuu vuo-
den 1993 lopussa noin nolla.
Tdsstl laskelmassa julkinen
antolainauskanta on arvos-
tettu 70 prosenttiin nimellis-
arvostaan.

Yksityisen sektorin elSkera-
hastojen huomioonottarni-
nen nettovelassa saattaa kui-
tenkin johtaa viiiiriin tulkin-
toihin, koska rahat on tarkoi-
tettu kattamaan elSkevakuu-
tuksesta aiheutuvia vastuita.
Ne tarkoittavat Yhtii suurta
el2ikejdrjestelmdn velkaa va-
kuutetuille, mikii ei o]e siirret-
tiivissd julkisen sektorin mui-
den menojen kattamiseen.
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]ot eldkerahastoja ei oteta Suomen julkisen selrtorin EMU-velka vuosina 1975 - 1991ja
huomioon, julkinen nettovel- arvio velan m66r6stii vuosina 1992 ja 1995, prosentteina
ka oli vuoden 1993 lopussa bruttokansantuotteesta.
noin 180 miljardia markkaa
eli 58 prosenttia bruttokan- 7Oo/osantuotteesta.

Lllkornaanvelka
todellinen uhka
Kotimainen julkinen velka on
pddasiassa maan sisiiinen ja-
koongelma. Velan lyhentdmi-
nen ja korkojen maksu mer-
kitsee sitd, ettd verotuksella
siirretddn varoja kotimaisten
taloudenpitdjien taskusta toi-
seen. Sen sijaan ulkomaanve.
lan korkomenot hyodyttdvdt
vain ulkomaisia rahoittajia.
Velan takaisinmaksu on vdlt-
tdrndt6ntS, jotta julkisessa ta-
loudessa seuraavassa lasku-
suhdanteessa olisi velkaantu-
misvaraa.

Koko kansantalouden tasolla
ulkomainen nettovelka mer-
kitsee, ettd osa Suomessa teh-
dyn ty6n tuotosta on luovutet-
tava ulkomaille. Vaihtotase il-
maisee tuon nettovelan muu-
toksen. Vuosina 19BB - 1995
vaihtotaseen kumuloitunut
alijiiiimii oli 110 miljardia
markkaa. Tiimiin lisiiksi velan
markkamdSrdd ovat kasvatta-
neet valuuttakurssimuutok-
set. Tiinii vuonna ulkomaista
nettovelkaa piiiistiineen pie-
nentdmddn, koska vaihtota-
seen ennustetaan k66nfiiin
ylijiiiimdiseksi.

|ulkisen sektorin velkakehi-
tyksessd ei nopeaa kiiiinnettii
ole odotettawissa. Ongelmana
on valtion rahoitusasema.
Kuntien talous tasapainoittu-
nee verodyrien korotusten,
menojen leikkausten ja talou-
den odotettavissa olevan
kS6nteen mydtd varsin nope.
asti. Valtion ongelmaksi jdd-
vdt suuret velanhoitomenot,
pankkituki ja poliittiset vaike.
udet lisdtd tuloja verotusta ki-
ristdmdll6.

Vuoden 1993 lopussa koko
kansantalouden ulkomainen
nettovelka ylitti 500 miljardia
markkaa. Tdstd valtion osuus
on nopeasti kasvanut ja on jo
ldhes kaksi kolmannesta. Ve-
rotuksesta yhd suurempi osa
tulee ldhivuosina kulumaan
tdmdn velan hoitokustannuk-
siin. Kuluvan vuoden 48 pro-
sentin veroasteesta noin kol-
me prosenttiyksikk6ii kiiyte-
tddn ulkomaisen velan kor-
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ntilgry siten, ettd veroasteenjiiiidyttiimisen seurauksena
tyoeldkemaksun korotukset
johtaisivat saman suuruisiin
verojen alennuksiin. Niike-
mys on todellisuudelle vieras.

Realistinen velkalaskelma on
tehtdviss6 tunnustamalla el6-
kekustannusten kasvun
omalta osaltaan korottavan ve.
roastetta. Se ei heikennd Suo-
men asemaa veroastekilpailus-
sa, koska vertailurnaissa ta-
pahtuu aivan vastaavaa kas-
vua joko veroasteeseen mu-
kaan laskettavissa tai sen ulko-
puolelle jiiiivissii eliikekustan-
nuksissa.

Teht5rj en laskelmien perusteel-
la voidaan arrrioida, ettd suo-
tuisassakin tapauksessa jul-
kinen velka voidaan tasapai-
nottaa lamaa edeltdvdlle tasol-
le vasta 10 - 15 vuoden kulut-
tua. Nopeampi velan takaisin-
maksu edellyttdisi veroasteen
huomattavaa korottamista.
PitkiSn jatkuva ylijddmdinen
vaihtotase voi jopa johtaa ti-
lanteeseen, jossa yrit5rsselctori
on ulkomaihin ndhden netto.
lainanantaja ja valtio edelleen
velkaa ulkomaille.

Odotettavissa oleva eldkekus-
tannusten kasvu olisi helpom-
rnin rahoitettawissa, jos Suomi
lEhimrniin 20 vuoden aikana
muuttuisi kansainvdlisilld ra-
hoitusmarkkinoilla lainanot-
tajasta lainanantajaksi. Nope-
an talouskasvun lisdksi tdmd
edellyttdisi sdistdrnisen lisiiii-
mistd kaikilla kansantalouden
sektoreilla. Sddstdmisellfi ra-
hoitetuilla investoinneilla olisi
luotavissa toinen eltikkeiden
rahoituslgrv5m edellyt5zs: teho-
kas ja teknisesti kilpailuky-
kyinen tuotantokoneisto. Elii-
kemenot kasvavat kaikissa liin-
simaissa, mutta velaton kan-
santalous kykenee ne parhai-
ten kantamaan.

BO LUNDQVIST
F)kih e turt t ahe sht th^s en

erihoistuthtja

60%

50o/o

4Oo/o

3Oo/o

20%

1lYo
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koihin. Velan takaisinrnaksu
edellyttiiii veroasteen nosta-
rnista.

Veroastekilpailu
hillitsee
veronkorotuksia
Taloudellinen yhdentyminen
on lisdnnSrt kiinnostusta rnai-
den vdliseen taloudellisten
osoittimien vertailuun. ]ulki-
sen talouden kansantaloudel-
le aiheuttamaa rasitusta mita-
taan veroasteella, Ekonomis-
tit tunnustavat julkisen talou-
den tuottamien kansantalou-
den perusinvestointien ja pe.
ruspalvelujen merkitSrksen ta-
loudellisen kehit5rksen vauh-
dittajana. Yleinen kiisit5rs kui-
tenkin on, ettd korkea veroas-
te ja suuri julkinen sektori jdy-
kistSvdt talouden toimintaa ja
hidastavat talouskasvua.

Ongelrnana vain on rn66ritel-
ld, mikd on liikaa. Suomen
veroaste kasvoi rnelkoisesti,
kun viime vuonna tehd5m
luokitusmuutoksen jiilkeen
ty6eliikej iirjestelmdn saamat
maksutulot luetaan veroas-
teeseen. Kansainviilisen ver-
tailun kannalta lisdys on jdr-
kevii, koska maksut ovat pa-
kollisia ja Iakisddteisi6.
Vertailtavuuden kannalta
Suomen veroaste on nlrt liian-
kin tdydellinen, koska pakolli-
nen eldkejdrjestelmi on katta-
vuutensa vuoksi tehnyt
rnuunlaiset eldkej drjestelyt l5-
hes tarpeettomiksi. Monissa
muissa maissa niille on tilaa,
mutta ei-lakisSdteisind sopi-

musperusteisina jirjestelmi-
ni niitd ei voida lukea mu-
kaan veroasteeseen.

Suomen "tiydellisesti mitat-
tu" veroaste kipuaa veroaste
vertailussa ldhemmds Ruot-
sin ja Tanskan huippulukuja.
Molemmissa maissa pakolli-
set eldkejdrjestelmdt alkavat
olla tdysimiidrdisesti voimas-
sa, mutta Suomessa voimaan-
tulovaiheen aiheuttarnaa
kasvupainetta on yhd. Tyo-
eliikemaksun kasvu liihim-
mdn 30 vuoden aikana nostaa
veroastetta vuosittain noin
0,1 - 0,2 prosenttiyksikkoe.
Vuoden 1995 ty6eliikemak-
suun kohdistuva 4- 6 pro-
senttiyksikon korotuspaine
merkitsisi toteutuessaan 1 -1,5 prosenttiyksik6n suuruis-
ta veroasteen kasvua. ]ulki-
sen velan nopea lyhentdmi-
nen edellytt6isi niin jyrkkAe
verotuksen kiristymistd, ettii
se varmasti haittaisi talouden
kiiynnistymistii.

Valtion velka
jatkuu pitkiitin
Eri tahoilla on huolestuneina
tehty laskelmia julkisen sekto-
rin velkakehityksestii. Muun
muassa viime kevddnii jul-
kaistussa Sosiaalimenotoimi-
kunnan vdlimietinn6ssd esi-
tettiin laskelmia velkaantu-
misen, veroasteen ja el6keme.
nojen kehityksestii. Laskel-
mien pessimistiset tulokset
j ohtuvat laskelman tekij 6iden
epdr6innistd veroasteen ko-
rottamisessa. Laskelmissa se
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KUNTOUTUJAT
tt

ISIA
TUtkirnuksessa mitattiin kun-
toutustutkimuksessa tai vas-
taavassa olleiden ndkemyksid
ja kokemuksia kuntoutuspal-
veluista. T!6eliikelaitosten
kuntoutustutkimuksessa ol-
leiden n6kemyksid voitiin
verrata Kelan, Vakuutusalan
Kuntouttamiskeskuksen
(VKK), terveydenhuollon ja
ty6hallinnon vastaavanlais-ten kuntoutusasiakkaiden
ktisityksiin.

HWii yleiskuva
Kokonaiskuva kuntoutuksen
jdrjestymisesti on kaikissa
ryhmissii melkoisen hyvii -
tyohallintoa lukuunottamat-
ta. T!6eldkelaitokset menest5r-
v[t tiissA kokonaisarviossa sel-
vdsti parhaiten, kuten seuraa-
vasta asetelrnasta niihd65n.
Siind esitet66n asiakkaiden
ndkernys kuntoutuksen j6r-
jestymisest6 kokonaisuutena.
Luvut ovat myonteisen arvion
( erittiiin/ melko hyrrin) anta-
neiden prosenttiosuuksia eri
ryhmien vastaajista:

T!6eldkelaitokset 60
VKK 51
Kela 49
Terweydenhuolto 47
T!6hallinto 27

T!6eldkelaitokset saivat par-
haan arvostelun myos kysyt-
tdessd sitii, kuinka hyrrin kun-
toutujan omat niikemykset ja
tavoitteet on huomioitu,
My6nteisten reaktioiden
osuus oli 65 prosenttia. Noin
viidesosa vastaajista tosin rea-
goi negatiivisesti, eli oli t54rty-
mdttomid omaan osuuteensa,

"Luukulta luukulle kulkemi-
nen" eli asiakkaanturha juok-
suttaminen on yksi asiakas-
palvelun tunnettuja puuttei-
ta. Seuraavassa niilgrvtit
mydnteisen vastauksen "luu-
kulta luukulle kulkemiskoke,
muksiin" antaneiden prosent-
tiosuudet:

Tlz6hallinto 37
T!6eldkelaitokset 24
Terveydenhuolto 23
Kela 19
VKK 12

Kuntoutusasiakkaat
antoivat kuntoutuspal-
velu ista tytieldkelaitok-
sille melko hyvdn arvo-
sanan. Muutamilla asia-
kaspalvelun osa-alueil-
la on kuitenkin paranta-
misen varaa. Erityisesti
kaivataan henkikikoh-
taiseen kuntoutustilan-
teeseen Iiittlrvie tietoja.
THmd kdy ilmi Kuntou-
tussddtion viime vuo-
den lopulla julkaise-
masta tutkimuksesta. 1 )

-
Vaikka kokonaistilane ei ole.
kaan tdssd kohdin huono, on
ty6eliikelaitosten suhteellinen
asema arvostelussa 6skeist6
heikompi. Noin neljdsosa asi-
akkaista ldytee palvelusta va-
littamisen aihetta.

Kelan ja VKK:n kohdalla on
tdssd huomattavan vdhdn ar-
vostelua. T!6hallinto on jiil-
leen selvdsti arvostelun "keu-
lapaikalla".

Toiveet ja
niiden toteuturninen
Kuntoutujilla on tietenkin sel-
vitykseen mentdessd siti kos-
kevia omia toiveita ja tavoittei-
ta. T\rtkimuksen mukaan oli
terveydentilan tutkiminen tai
parantaminen asiakkaiden
mielestd tdrkein tavoite.

T!6eliikelaitosten asiakkaista-
kin toivoi perdti 72 prosenttia
tiimdnsuuntaisia toimenpitei-
tii. T!6mahdollisuuksien sel-
vittdmistoive (31 20 oli heillti
hieman tavallisempi kuin elii-
kemahdollisuuden selvittimi-
nen (25 D. Poikkeuksen yleis-
suunnasta muodostivat
VKK:n asiakkaat, joille koulu-
tusasiat olivat kaikkein toivo
tuimpia.

Selviisti yli puolet eri ryhmien
vastaajista katsoi, ettd heiddn

toiveensa on my6s huomioitu
kuntoutuksessa. |os katsotaan
toisaalta jakautuman toista
pti6tii, eli niiden osuutta, joi-
den oma toive on huomioitu
huonosti, niin ty6eliikelaitok-
set ovat tdssd kdrkipaikalla (20
S). Ttimii johtunee siit6, ettei
ty6elAkelaitosten kuntoutus
tiihttiiikiiiin p6ds66nt6isesti
lddkinniilliseen kuntoutuk-
seen, vaikka asiakkaat sitd toi-
vovatkin.

Toiveiden toteutuminen ja
kuntoutusasian eteneminen
vaatii kuitenkin aika lailla
my6s omaa piiiitttiviiisyyttii.
T6td mieltd oli yli puolet asiak-
kaista joka ryhmdssi. Eniten
tdllaista "omaa panosta" jou-
tuvat mielestddn antamaan
tyohallinnon (72 %) ja VKK:n
(66 X) asiakkaat ja viihiten
ty6eldkelaitosten ja Kelan kun-
toutujat (56 %).

Kuntoutukseen midrdttyj en
osuus oli ty6eliikelaitoksissa
suhteellisesti suurin (33 %).
Yleisin kiiytiint6 kaikissa ryh-
missd on kuitenkin kuntou-
tukseen suosittelu. Kuntou-
tukseen voi trakeutua rny6s it-
sendisesti. Tdllaisia pyyntojti
tuli selvdsti eniten ty6hallin-
nossa. |oka neljds ty6eldke-
laitosten asiakas oli rnukana
tutkimuksissa omasta pyyn-
n6stddn.

Tehokasta toirnintaa
fos kuntoutustoiminnan te-
hoa mitataan suositeltujen toi-
menpiteiden toteutumisas-
teella, ovat tyoeldkelaitokset
tehokkaita. Toimenpiteistd to-
teutui noin kolme neljdsosaa,
joista kokonaan 58 prosenttia
ja osittain 22 prosenttia. Esi-
merkiksi Kelan suosittelemis-
ta toimenpiteistd oli toteutu-
nut vastaavasti kokonaan kol-
masosa ja osittain runsas nel-
Jasosa.

Suositukset tosin vaihtelivat
melkoisesti ryhmittiin, miki
on luonnollistakin eri tahojen
luonnetta ajatellen. ElSkesuo
situksia tuli selvdsti eniten ter-
veydenhuollosta (44 %). TVA
elikelaitokset olivat siind toi-
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sena (28 %), mutta saman ver-
ran tuli my6s ty6suosituksia.
VKK:n suosituksista valtaosa
koski koulutusta ja timii oli
tavallisin suositus my6s tyG
hallinnossa. Kelasta tuli lie.
viisti eniten terveydentilaa
koskevia suosituksia. Sen, ku-
ten ty6eldkelaitostenkin, suo-
situkset jakautuivat kuiten-
kin melko tasaisesti eri koh-
teisiin.

Aika tdrkeii tehokkuusmittari
on kuntoutujan oma arvio
koko selvityksen hy6dyllisyy-
destd. Tiissd kohdassa on kol-
me kdrjessii, nimittdin VKK,
tydeldkelaitokset ja Kela, joi-
den asiakkaista yli 60 pro-
senttia piti selvitystii hy6dylli-
send. Htinnille jiiivtit terveys-huolto (48 %) ja varsinkin
ty6hallinto (27 D.

Lisiitiedot tarpeen
Tiedon tarve kuntoutuksesta
on yleistd. Seuraavassa esite.
tiiiin kuntoutuksesta saadun
tied on riittiimdtt6miiksi koke-
neiden prosenttiosuudet eri
ryhmien asiakkaista:

Tlu6eliikelaitokset 55
T!6hallinto 50
Terveydenhuolto 43
Kela 33
VKK 28

Eniten tiedon tarwetta on tyG
eliikelaitosten asiakkailla. |osjoka toinen kuntoutuja tuntee
olevansa "pimennossa"
muun muassa sen suhteen,
mitii kaikkea kuntoutuksessa
tapahtuu, mihin silld pyri-
t2i6n jne., on tilanne vaikea ja
kaipaa korjausta. Kuntoutuk-
sesta sindnsd lienee kyll6
yleistasoista tietoa, mutta asi-
akkaat kaipaavatkin ao. ihmi-
sen kulloiseenkin ajankohtai-
seen tilanteeseen liittyviiii yk-
sityiskohtaista tietoa. Reakti-
ot tiihiin mittavaan kysymyk-
seen olivat tuon suuntaisia.

T\rtkimuksesta
T\rlokset koskevat siis kuntou-
tustutkimuksessa tai vastaa-
vassa olleita. Kdsitteen sisdltd
vaihteli jonkin verran jdrjes-

telmdstd toiseen, joten tutki-
muksen lopulliseksi kohteek-
si tulivat jonkinasteiseen kun-
toutusselvittelySm osallistu-
neet ihmiset.

Aineisto poimittiin eri kun-
toutusj6.rjestelmien rekiste.
reissd 1.1.1992 - 50.6.1992 ol-
leista henkildisti. Tiedot ke.
rdttiin kyselylomakkeella hel-
mi - maaliskuussa 1995. Tlro-
eldkelaitosten ja VKK:n n6yte
on kokonaisotos. siina ovat
mukana kaikki kuntoutujat
ao. ajalta. Muiden kohdalla
n6yte on osajoukko.

Niiytteen koko vaihtelee jdr-
jestelmittdin. Eniten vastaajia
on terweydenhuollosta ( 165) ja
vihiten Kelasta (62). Tlr6eliike-
laitosten kokonaisnd5rtteess6
oli 65 vastannutta. T\rtkimuk-
seen vastasi yhteensd 460 hen-
kil66 (vastausprosentti 62).

Eldketurvakeskuksesta tutki-
muksen tekemiseen osallis-
tuivat Simo Forss ja Kristiina
T\rominen, jotka vaikuttivat
eniten kiiytetyn kyselylomak-
keen kehittelyyn.

1) Jouni Puumalainen: Kuntou-
tuj an ntikdhulma: Vammaistu-
en saajien ja huntoutustuthi-
Truksessa muhana ollci.d.en nd-
h.emghsiri j a kohemuh"sia ktnto-
utustoiminnasta. ktntoutns-
sciiitiii 1993.

SIMO FORSS
Eldkehrttakeshuksen

tutkimusosaston
ghtsAspd.d\ilthi)
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Kristins Issaksinen

RUOTSI
Esitys uudeksi
eliikej iirj e stelrniks i
valmistumassa
Y-li kaksi vuotta tydskennellYt
parlarnentaarinen el6ketY6-
rynma on saarrtassa valmiiksi
esitvksen Ruotsin uudeksi la-
kisdtiteiseksi el6kejdrjestel-
rniiksi. Hallituksen tavoittee'
na on saada ty6ryhrndn mie'
tinn6n pohjalta Iaadittava hal-
lituksen esitys valtioPdiville
viel6 t?imdn kevddn aikana,
ennen syksyllii pidettdviE val-
tiopdivdvaaleja. Tiitii kirjoitet-
taessa ty6ryhmii ei ole viel6
i?ittiinyt lopullista mietint6-
iidn. Tietoihin voi siksi tulla
vield joitakin muutoksia. Lo-
pullinen mietint6 jdtettdneen
helmikuun aikana.

Yhteniiinen vanhuus-
elAkevakuutus
Uudessa eliikejdrjestelmiissd
nykyinen kansanelHke ja lis6-
eliikejiirjestelmii (ATP) liitett-'-
siin yhtendiseksi vanhuus-
eldkevakuutukseksi. Se muo'
dostuisi ansioelSkkeestd, jo-
hon sisiiltyisi yksil6llinen
siidst6osa.

Kaikille taattaisiin kuitenkin
tiettv minimitaso eli takuu-
el?ikL (garantinivi, garanti-
pension), joka korvaisi osittain
nylqristii kansaneldketti' Ta-
kuubsa olisi asurnisPerustei-
nen, mutta kokonaan ansioe-
ldkevdhenteinen toisin kuin
nvkvinen kansaneldke. Kaikil-
lJ "maksettavaa kansaneldk-
keen pohjaosaa ei siis eniiii oli-
si, vaan ansioosan kasvaessa
vhdessd ty6markkinasoPi-
inuspohjaisten lisdeliikkeiden
kanssa riittivdn suureksi, ei
takuuosaa en56 rnaksettaisi
lainkaan.

Eliikkeen ansioosaa kartutta-
vasta vakuutusmaksusta Pieni
osa siirrettdisiin yksilollisiin
vakuutuksiin. Timd Yksil6lli-
nen elSkkeen osa olisi tfiYsin
rahastoitu ja muodostuisi kart-
tuneista vakuutusrnaksuista j a
niille saaduista tuotoista.
T!6ntekijii voisi valita, mihin
elikevaroja hoitavaan Yrityk-
seen hdnen maksunsa ohjat-
taisiin. My6s karttuneen sdds-
t6osuuden kiiytossii olisi Yksi-
I6llistii valinnanvaPautta
enernmdn kuin muun elSk-
keen osalta.

Uusi eliikejiirjestelmd olisi en-
sisijaisesti vanhuuseldkeva-
kuutus. My6s perhe ia W6kY-
vyttomwseldkkeit6 makset-
tiisiin, "mutta mahdollisesti
nvkvistd tiukemmin kritee-
rJirr. f}a.yhmii esittdd, ettii
tydtqryytt6myyaeldkkeid en s iir-
tdrnistii ldhemmds sairausva-
kuutusjiirjestelm6ii selvitet-
tiiisiin. fos ne sdilyisiviit uu-
den jdrjestelmin osana, ne
kustannettaisiin samoin kuin
perhe-eliikkeet erikseen val-
tion budjettivaroista. Oikeus
ns. tulevaan aikaan laskettai-
siin ty6lqrvyft 6mYYsel dkkeis-
s?i kuitenkin vain 61 ikiivuo-
teen asti.

Eliikettii suhteessa
rnaksettuihin
rnaksuihin
Ruotsin ny\risessii ansioeld-
kejdrjestelmiissii (ATP), eliike
mii5rdytyy 15 parhaan vuo-
den ansioiden Perusteella'
Eliike on 60 prosenttia Perus-
teena olevista tuloista. TiiY-
den eldkkeen saamiseksi t6itd
on t2iytynyt tehdd 50 vuotta'

Uudessa jdrjestelmtissti jokai-
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nen ty6vuosi kartuttaisi ansi-
oeldkettd. Eldke miiiriiytyisi
koko tyShistorian aikana kart-
tuneiden vakuutusmaksujen
perusteella. Vakuutusmak-
sun suuruus olisi ratkaiseva
eldkkeen rnddrdn kannalta,
mitiiin ennalta luvatfua el6k-
keen tavoitetasoa ei endd olisi.
Tiissd rnielessd se olisi ns.
maksuperusteinen jdrjestel-
mii, Vakuutusmaksu on kui-
tenkin mitoitettu siten, ettd se
riittdisi noin 60 prosentin el6-
ketasoon 40 tydvuoden perus-
teella. fiirjestelmdssd olisi el6-
kekatto, 7,5 kertaa ns. perus-
miidriin (v. 1994 55 200 kr)
suuruinen kuten nykyisin-
kin.

Koska eldkkeen uusi mddrdy-
\,rnistapa olisi epiiedullinen
esimerkiksi pitkii?in opiskel-
leille ja lapsia kotona hoita-
neille tai ty6ttomiinii olleille,
kompensoitaisiin tAllaisia
ty6std poissaoloaikoja niin,
ettd niiltdkin karttuisi ainakin
osittain eliikettd. Vakuutus-
maksut maksettaisiin valtion
varoista.

Tiiysi takuuelSke olisi brutto-
mddrdisend huomattavasti
korkeampi kuin nykyinen
tdysi kansaneliike. Se olisi kui-
tenkin veronalaista tuloa.
Kun ansioeldkkeet yhdessd
sopimuselekkeiden kanssa
ylittiiisiviit kolminkertaisen
perusmdiirdn putoaisi takuu-
eldke kokonaan pois.

Palkka-ja
sopeutusindeksi
hintaindeksin sijaan
Aktiiviaikana karttunutta el6-
keoikeutta tarkistettaisiin
palkkaindeksillS. ElSkekattoa
tarkistettaisiin samoin palk-
kaindeksilld. Nykyisin sekd
karttunut eldkeoikeus ettd eld-

kekatto tarkistetaan hintain-
deksillii. Maksussa olevia elfik-
keitii tarkistettaisiin uudessa
jiirjestelrndssii ns. sopeutusin-
deksilld (f6ljsamhetsindex).
Indeksi seuraisi reaalipalkko.jen muutoksen kolmen vuo-
den liukuvaa keskiarvoa siten,
ettd siitd vdhennettiisiin 1,5
prosenttiyksikk6ii. Se seuraisi
nykyisti hintaindeksiii pa-
remmin suhdanteiden ja palk-
kojen kehitystii.

Elfikkeelle
edelleen joustavasti
Uudessa jdrjestelmdssd ylei-
nen eliikeiki olisi edelleen 65
vuotta. Tdmdn merkit5rs kui-
tenkin viihenisi, sillii ansio-
elSkkeenvoisi ottaa 61 vuoden
itistd haluamanaan ajankohta-
na. Karttunut el6ke jaettaisiin
keskirniiriiiselli odotettavis-
sa olevalla elinidlld. Aikaisin
eldkkeelle siirtyvdn elikettd
viihentiiisi siten paitsi pie-
nempi karttuma my6s pidem-
pi odotettavissa oleva eliik-
keelltioloaika.

Pelkdn takuuelSkkeen voisi
saada aikaisintaan 65 vuoden
i6ssd. My6s ansioeldkkeen tu-
lisi olla vdhintdSn takuueldk-
keen suuruinen, jotta sen voisi
saada ennen 65 vuoden ik?i6.
Niin estettdisiin keinottelu
takuuelSkkeen saarniseksi.

T)6ntekijiit
rnukaan rnaksarnaan
Nylgrisin ty6nantajat ja valtio
ovat kustantaneet eldkkeet.
Uudessa jdrjestelmdssS tydn-
tekij6iden maksuosuus nousi-si asteittain yht6 suureksi
kuin ty6nantajan, 9,25 pro-
senttiin palkasta. T!6ntekijiin
maksuosuus perittlisiin kui-
tenkin vain eldkekaton alle
jiiiiviistii tulon osasta. TVdn-

antaja rnaksaisi maksun koko
palkasta. Katon ylittiivti rnak-
sun osa olisiveroluonteista so.
siaaliturvamaksua. ElAkeka-
ton alittavasta tulosta peritty
vakuutusmaksu ( 1 6,5%) kirjat-
taisiin jokaisen vakuutetun
eliketilille, jolle karttuneista
varoista vakuutettu saisi tie.
don vuosittain. Listiksi 2 pro-
sentin vakuutusmaksu ohj at-
taisiin rahastoidun s66stoo-
suuden kartuttamiseen.

Rahoitus
edelleen pfiSosin
jakojiirjestelmilli
Vaikka uutta jiirjestelm2iii kut-
sutaan maksuperusteiseksi,
koska etuus miidrdytyisi mak-
sun mukaan, ratroitettaisiin
elSkkeet edelleen piiiiosin ja-
kojtirjestelmdn mukaisesti.
Kunkin vuoden vakuutus-
maksut kdytettdisiin saman
vuoden eldkemenon kustan-
tamiseen. Dernoglafisten ja
suhdannevaihtelujen varalta
jdrjestelrndllS olisi kuitenkin
vdhintSin vuoden eldkeme
non suuruinen puskurirahas-
to. Lisdksi ansioeldkkeen sdds-
t6osa, 2 prosenttia vakuutus-
maksusta, olisi tdysin rahas-
toitu.

S55st6osa merkitsisi rny6s jdr-
jestelmdn hallinnon osittaista
hajauttamista, koska rahasto.
ja voisi hoitaa useampi viran-
omaisen hyviiksymli rahalai-
tos.

SINIKKA I"AITINEN
Eliiketw-uokeskuhsen

tuthija
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SUKUPOLVENVAIHDOS
xAvrsr KALLTKST

Palkansaajien sukupolven-
vaihdoselike ja ty6tt6myys-
eldkkeen ikirajan alentami-
nen ovat ristiriidassa viime
vuosien eldkepoliittisen lin-
jan kanssa, jossa tavoitteena
on eldkkeelle siirtymisen
my6hentdminen.

Kun ehdotetut muutokset ai-
heuttaisivat erittdin suuria
vaikeuksia eldkkeiden rahoi-
tukselle ja vahvistaisivat ih-
misten kiisityksiii oikeutuk-
sestaan siirtyii varhain eldk-
keelle, saattaisivat sauraukset
olla eliikejiirjestelm6lle tuhoi-
sia.

NdillS perusteilla Eliketurva-
keskuksen hallitus torjui 101
kansanedustajan allekirjoitta-
man lakialoitteen, jonka mu-
kaan 55 vuotta ttiyfttinyt hen-
kil6 voisi vuosina 1994 - 1996
siirtyti eliikkeelle, jos ty6nan-
taja palkkaa hdnen tilalleen
kahdeksi vuodeksi alle 30-
vuotiaan ty<itt6mtin.

Samalla esitettiin ty6tt6rnyys-
eldkkeen ikdrajaa alennetta-

vaksi tdnd vuonna 55 vuotta
tdytttineisiin henkiloihin.

Lisdkustannus olisi suhteeton
saavutettaviin tyollistdmis-
hydtyihin.

El6keturvakeskuksen laskel-
mien mukaan sukupolven-
vaihdoseldkkeen kolmen en-
simmiisen vuoden eldkekus-
tannukset olisivat yhteensd 10
miljardia markkaa. Nuoria la-
ki tyollisttiisi viitend vuotena,
kun taas eldkekustannuksia
sidottaisiin jopa 13 vuodeksi.

Elikkeen j a tydttdmyyskorva-
uksen erotus on keskim66rin
2500 markkaa kuukaudessa
eli 30 000 markkaa vuodessa.
Tdm6 olisi jdrjestelmdn aihe'
uttama lisdkustannus kansan-
taloudelle. Vuositasolla suu-
musluokka on miljardi rnark-
kaa. Tiill?i rahalla ei kuiten-
kaan luotaisiyhtddn uutta tyo.
paikkaa eikd lisiittdisi tuotan-
toa, vaan aikaansaataisiin pel-
kdstiidn henkil6iden vaihtu-
minen ty6paikassa.

PAI KALLISKONTTOR EI DEN
OTEPALVELU KASVANUT

Eldkevakuutusyhti6itten pai-
kalliskonttoriyhteydet Eltike'
turvakeskuksen ty6suhdere-
kisteriin ovat lisdSntyneet
tuntuvasti viime vuoden aika-
na. Yhteys on nyt 570 kontto-
riin yli sadalla paikkakunnal-
la. Viime vuonna rekisteriyh-
teyttti ktiytettiin 55 000 ty6n-
tekijiin tai yrittiijiin palvele
miseen. Asiakkaista noin puo-
let oli ikiviililte 40 - 49 ja noin
viidennes 50 - 59 -vuotiaita. 60
tiiytttineitii oli en56 kaksi pro-
senttia. Eniten asiana oli el6k-
keen m66rdn ennakkoselvit-
tely tai ty6skentelytietojen tut-
kiminen - kurnpiakin asioita
samassa mddrin,

Asiakkaitten mddriit yhti6it-
tdin vaihtelivat melko suures-
ti. Palveltujen asiakkaitten
mddrdt eivit kuitenkaan aina
ole seuranneet yhti6n vakuu-
tuskannan kokoa tai konttori-
verkon tiheyttii.

Palveluna asiakas saa eldkeot-
teen ja neuvonnan. Eldkeot-
teen antopiiivdt kirjataan
muistiin samalla tavalla kuin
ElSketurvakeskuksen anta-
mista otteista. Otepdivien tal-
lettaminen on avuksi my6-
hemmissd yhteydenpidoissa.
LisSksi ty6skentelytietojen
tarkistustapauksissa piiivii-
m65ri vaikuttaa siihen, hank-
kiiko ty6suhdetietojen mah-
dolliseksi muuttarniseksi tar-
vittavat selvitykset eltikeva-
kuutusyhti6 vai ty6ntekijii it-
se.

Yhteys paikalliskonttoreista
Eldketurvakeskuksen rekiste'
riin on ollut koekdytdssd vuo'
desta 1991 ja yhteys jatkuu
toistaiseksi vuoden 1995 lop
puun.

Hanutu Ranberg
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TIEDOKSI

TIETOA ERI MAIDEN SOSIAALITURVASTA

Matti Kari: Sosiaaliarlajttrjes- soon ulkomaille ldhtevdn hen-
telmcit ert maissg Suamen aa- kil6n ndk6kulmasta. Ttissdtar-
huuhnalan houluhs ja htstan- koituksessa kirja toimii erin-
run Oy, 1993. omaisena pikaoppaana kaikil-

le niille, jotka tyossddn joutu-
vat neuvomaan ulkomaille

Aivan joulun alla ilmestyi lehtij6ite sosiaaliturvaan liit-
Matti Karin kirja "Sosiaali- tyvissii kysymyksissd.
turvajdrjestelmiit eri maissa".
Kirja antaa tuoretta tietoa 60 Vastaavaa sosiaaliturvan kes-
maan sosiaalitunrasta lyhyes- keisiSalojakattavaakdsikirjaa
tijaselkeiistiesitett5mii.Muka- ei aikaisemmin ole suomen-
na ovat sairaus- ja iiitiysetuu- kielisend julkaistu. Erityisesti
det, tydtapaturma-, ty6tt6- nyt ETA-markkinoiden avau-
myys- ja eldketurva sekii per- duttua se on todella tervetul-
heetuudet. lut ja kulunee lukuisissa kii-

reisisse kiisissii.
Kunkin maan etuuksia onver-
rattu suomalaisen turvan ta- Stnthha Lattinen

TvOeIAKKEEN LASKENTAOPAS
ILMESTYNYT

Uusi ty6eliikkeen laskenta-
opas on ilmestynyt. Opas on
tarkoitettu ldhinnii kdsikirj ak-
si eliikkeenlaskennan perus-
tietoja tarvitseville ja oppikir-
jaksi sosiaalivakuutusta opis-
keleville.

Laskentaoppaaseen on koottu
kaikkien yksityisen puolen la-
kien mukaisten eldkkeiden
laskentaperiaatteet esimer-
kein havainnollistettuna. Mu-
lSana ovat my6s vuoden 1994
alusta voimaantulleet uudet
laskentasdiinn6t.

Opasta voi tilata Eldketurva-
keskuksen postituksesta, pu-
helin (90) 1511, 25 markan
kappalehintaan.

Marjuhka Htetantemi

YHDESSA TASVUUN -
PERHE ON VOIMAA
Vuosi 1994 on kansainvdlinen ihmiset vdlittSvdt ja huolehti-
perheen vuosi. vat toisistaan. Perhettd on

reemavuodet on yK:n piirissd ;if:i##["r}*1iffif "t""omaksuttu tapa kiinnitt66
huomiota yleismaailmallises- Lamaantuneessa Suomessati t6rkeisiin asioihin. Yleisko on tdrkedd huolehtia siitii, ettii
kous on julistanut kuluvan sosiaaliturvajiirjestelmdn so-
vuoden kansainvdliseksi per- peuttarnista ei tehdd perheen
heenvuodeksi.Vuodenteema kustannuksella. Ainakin olisi
on "Perhe - voimavarat ja vas- huolehdittava siitd, ettei nuor-tuu muuttuvassa maailmas- ten perheiden el6rndn edelly-sa". tyksiii rnurenneta. Suomen

kansallisena teemana onkin
YK:n Perheen vuoden 1994 "Yhdessd kasvuun - perhe on
Suomen toimikunta jtirjesti voimaa".
perheen vuoden avaussemi-
naarin 10.1.1994. Se pidettiin Seminaarissa kiisiteltiin mm.
Helsingin yliopiston suuressa
juhlasalissa.

Kun perheest6 puhutaan ko.
ko rnaailman mittakaavassa,joudutaan hankaluuksiin
kulttuurierojen vuoksi. Se,
mitd sanotaan perheeksi,
vaitrtelee kulttuurista toiseen.
]opa Suomenkin oloissa perhe
niiyttiiii olevan rnonimuotoi-
nen ja ajallisesti rnuuttuva yk-
sikk6.

Avauspuheessaan sosiaali- ja
terveysministeri f orma Huuh-
tanen totesi, ettd hallinnolli-
sen ja juridisen perhekisit5rk-
sen listiksi perhe on ihmisille
sek6. mielikuva ettd konkreet-
tinen ihmissuhdeverkosto.
Yksil6 on aina tarrinnut ryh-mdii, johon hdn voi kuulua
pelkdstddn oman itsensd ta-
kia. Kansallisesti ja kansainvd-
lisesti on vdlttdmdt6ntd, ettd

perheen tulevaisuutta (Maija-
Riitta Ollila), isdn niik6kul-
maa (Tapani Sihvola) ja ihmis-
oikeuksia perheen kannalta
(Anja-Riitta Ketokoski).

Seminaarin luennot kootaan
julkaisuksi.

Suomessa perheen vuosi pai-
nottuu sisdlldltddn kolmeen
ndk6kulmaan: perhe tunne-
yhteis6nii ja kaswu5rmpdristo-
nd, perhe ja hy'r-invointivaltio
sekd perhe muuttuvassa maa-
ilmassa. Toirninnan painopis-
te on kunnissa ja jiirjest6issii,
joiden on ajateltu olevan ld-
hellS perheiden arkipiiiviiii.

Kansainvdlistti perheen piii-
viti vietetddn Suomessa
14.5.1994.

JussiVanamo

€,
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Valtiokonttorin toirninnassa entistdkin vaikeampaa, koska
onsiirrytfirvuodenalustaosit- VEL:ssii eldkkeen lopullinen
taiseen-maksullisuuteen. Osa m66rd selvitiii usein vasta elii-
palveluista hoidetaan maksut- ketapahtumahetkellS.
tomina peruspalveluina, osa
maksullisina lisdpalveluina. MaksulliSet arWiOt
Valtion eldketurvan hoito..ja El6kearvioiden maksullisuu-toimeenpa.notehtdvtit:. eldk- a;; 6.k"it"ksena on hilUte
keiden myontdminen ja mak- toG" "uin"ista el6kesuunnit-saminen eldketapaht!man ilf""-i"."i.fdkevaihtoehdoil-jtilkeenkuuluvatluonnollises- i" ."Jt f"irtia. Tiillii saattaati edelleenkin maksuttomiin tff.'".it"i"it"myastyOnteti-peruspalveluihin. jdn tosiasiallise6n eiekkeel_

Sen sijaan kirjalrisena pyydet- lesiirtymisikiidn'
tdvien VEl-eldkearvioiden ja Kiriallisena laaditun henkilGennakkoselvitysten . laadinta t"fiirir", 

"f 
ikearvion tai -sel-

on tiet5rissii tapauksiss-a -mak- ;t"k ;, hirrtu or, S00 mark-sullista vuoden alusta lukien. f<.i. lrf"X"" perit66n silloin,
puher inn euvo nt a j a kirj au i s i- Hil j ;l,l3I-.\'ff1rfi il::i
na toimitettavat palvelu ssuh- [ita "*iotu tai selvit]ist6 tarvi-
derekisteriotteet ovat edelle.e.n ta el6keoikeuden ed![ytystenmaksuttomia. Otteesta selviiid ."l.ritte-ir.en. My6s hLrikiva-ty6ntekijdn palvelussuhteet tuutuivfrtiOt saa-vat maksul-
sekd palkkatiedot, mutta siind ii"tu pJt""trra silloin, kun neei ole TEL:n tapaan markka- tarvit'sevat arvioita esimerkik-
miiiirdistiielAkearviota piietfy- .irrt latti.t.n eldkevakuutus-neistiikiidn palvelussuhteista. 

"Jt tti"., markkinointia var-Eliikearvion tekeminen on i^-
1.1.1995 jdlkeen tulevien el6-
keturvan muutosten jtilkeen Liisa Tlrunen

WOEIAKE.ESITTEIA UUSTTTU

TIEDOKSI
KIRJALLISET VEL.ELAKEARVTOT
MAKSULLISIKSI

T!6ntekijiin el6ke, Yrittdjin
el6ke ja T!6eliike tutuksi -esit-
teet ovat ilmestyneet, Esitteet
on painettu my6s ruotsiksi,

Ty6tt6myyseliikkeestti, aloit-
tavan yritt6jdn alennuksesta
ja yksityisen perhepdiviihoita-
jan eldketurvasta on painettu
lenndkkimuotoiset tiivistel-
miit.

Miten jiirjestiin tyontekij6ille-
ni lakistititeisen tydeliikeva-
kuutuksen -esite julkaistaan
ldhiaikoina - my6s ruotsiksi ja
englanniksi.

Kaikkia esitteitii voi tilata va-
paasti Eliiketurvakeskuksesta
osoitteella PL 11, 00521 tai pu-
helimitse (90) 151l/postitta-
mo,

MIELENTERVEYS YHA USEAMMIN
rvorYvrrrouwse lAKe eN sYY

Mielenterweydellisten syiden Mielenterveyden hdirididen
takia my6nnettyjen ty6lq {rt- vuoksi myonnebrt ty6kyv}rtto-
tomyyseldkkeiden m66rd on ml4rseldkkeet koskevat usein
milteikaksinkertaistunut.Nii- mv6s suhteellisen nuoria ih-
den osuus voimassa olleiden misiS,jolloin eldkeajastatulee
ty6kyvytt6myysel6kkeiden pitk6. Samalla se merkitsee
m66riistd oli vuoden 1992 lo- vhteiskunnalle kallista las-
pussa 25 prosenttia. Mielen- i<ua.
terveyden hiiiriot olivat ty6ky-
vyttomyyseldkkeiden myon- Elfike.Varma on kdynnisttinyt
tdmisen syynii jo toisella si- yhdessii Suomen Mielenter-
jalla tuki- ja liikuntaelinten veysseuran kanssa projektin,
sairauksien jdrkeen' 

iflHfls::?+1ffi?:ifl:xsa
Vuosina 1985-1992 verenkier- ja rnasennusta aiheuttavista
toelinten sairauksien vuoksi tilanteista. Ne ovat my6s yh-
my6nnettyjen ty6kyvytt6- dessd tuottaneet opasvihko-
myyselAkkeiden m66rd on v6- sen Stressi ja uupuminen.
hentynyt kolmanneksella. Td-
min sairausryhmdn osuus
vuoden 1992 lopussa oli 16
prosenttia.

Ehdotettu:
TYONANTAJAT VAPAAKSI
SOSIAALIVAKUUTUKSEN
PER USTURVAN RAHOITTAM ISESTA
TlSnantajat olisi vapautetta- nykyisin 4 prosenttia- ja 4,9
vi kansaneliikkeidenl sairaus- prosenttia palkoista - yhdistet-
vakuutuksen vihirnmdispdi- tiiisiin. Maksuksi mddr2ittiii-
vdrahan ja sairaanhoitolius- 91in 5,2 pros.enttia--palkoista'
tannusterirahoittamisestaas- Muutos hy6dyttiiisi eniten
teittain vuoden 1996 loppuun pienimpid yrityksiti. Kaikki-
mennessi, ehdottaa sosiaali aanvdlillisetty6voimakustan-
ja terveysministeri6n sosiaali- nukset vdhenisivdt tiimiin jiil-
iurvan- rahoitusta pohtinut keen 1,5 miljardia markkaa.
selvi\rsmies ylijohtaj a Tarmo
zutctcita. - Uudistuksen toisessa vaihees-

sa alimpaan maksuluokkaan
Sosiaaliturvavakuutuksen ra- kuuluvat yritykset vapautet-
hoitusta olisi uudistettava pv- taisiin kokonaan kansaneld-
.y"a.ti siten, ettd tyonantajat kemaksusta ja toisen T94qy-
oiaUistuisivat ainoastaan in- luokan maksu puolitettaisiin
siosidonnaisten etuuksien 1,6 prosenttiin palkoista.
kustannuksiin ja perusturva Muutos vShentdisi yrityste-n
rahoitettaisiin yleisillii vero- vdlillisiii tydvoimakustannuk-
varoilla. Muuto-ksen toteutta- sia 1,7 rniljardia markkaa.
miseen tarvitaan 5 miliardia
verovaroja. Siksi se olisiioteu- Kolmannessa vaiheessa kan-
tettava kolmivaiheisesti aloit- saneldkemaksu poistettaisiin
taen alentamalla ty6na ntaj an lopu iltakin yrityksiltti. S a-mal-
kansaneldkemaksira io tdnii la ty6nantajan sairausvakuu-
vuonna. - tusmaksu muutettaisiin niin,

ettd ty6nantaj at osallistuisivat
Tlonantajan kansaneldke- vainansiosidonnaistenpiiivd-
niaksu oiisi selvitysmiehen rahojen kustannuksiin'
mukaan muutettava io tdni
vuonna kolmiportaiseita kak- Ensimmdisen vaiheen rahoit-
siportaiseksi. Alimpaan rnak- tamiseen selv.itysmies ehdot-
siluokkaan kuulufren \rrirys- taa kii5rtettdvtiksi arvonlisdve
ten maksu olisi puolitLttava roa, jota olisi korotettava 0,94
nylgrisestii 2,4 pr6sentista 1,2 prosenttiyksikk6a' Uudistuk-
pioienttiin pari<oista. i:?j.l'".#.ii":il*:"1:i;ll
Kaksi rnuuta rnaksuluokk6s - siin yleisin verovaroin.

lrt
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VakO:n piiaitoksiii

YE L-VAKU UTU SMAKSUJ E N PALAUTTAM ISE N
VANHENTUMINEN

VakOm piititds 5710/92, aTlnet-tu 9.11.1993, postitettu
22. 12. 1993 tietopanhissa

Tapauksen tausta
VakO on 15.10.1990 antamal-
laan pddt6ksellii poistanut X:n
YEL:n mukaisen vakuutuk-
sen ajalta 1.1.1970 - 30.6.1981
ja katsonut h6nen olleen tyo-
suhteessa. Eldkelaitos antoi
3.2.1992 X:lle pddt6ksen
YEL:n mukaisten maksujen
palauttamisesta.

P66t6ksen mukaan vakuutus-
sopimukseen perustuva saa-
minen vanhenee kymmenes-
sd vuodessa saamisen erddn-
tymisestii ja vanhentuminen
oli katkennut silloin, kun X oli
valittanut vanhuuseldkepiid-
t6ksestddn eldkelautakunnal-
le eli 10.2.1989. Niiin ollen ai-
heettomasti maksettuja YEL
vakuutusmaksuja palautet-
tiin X:lle ajalta 10.2.1979 -
50.6.1981. Vakuutusmaksu-
jen palauttaminen 1.1.1970 -
9.2.1979 viiliselt?i ajalta oli elii-
kelaitoksen mukaan vanhen-
tunut vakuutussopimuslain
29 $:n nojalla.

Eltikelautakunnan
kanta
X haki muutosta eliikelaitok-
sen pddt6kseen ja vaati, ettd
saamisen vanhentuminen
lasketaan aikaisintaan
VakO:n 1 5. 10. 1990 antamasta
piiiitdksestii.

Eliikelautakunta hylkiisi dii-
nestyksen (4-1) jdlkeen vali-
tuksen muutoin, mutta muut-
ti vanhentumisen katkeamis-
ajankohdaksi eldkehakemuk-
sen tekoajankohdan
22.9.7988 ja velvoitti el6ke-
laitosta palauttamaan YELva-
kuutusmaksuja 22.9.L978-
30.6. 198 1 v6liselti ajalta.

Eldkelautakunta katsoi, ettd
kysymyksessd on perusteetto-
man edun palauttaminen.
Koska l<ysymyksessi on raha-
mdiiriiisen edun palauttamis-
saatava, jonka vanhentumi-
sesta ei ole sSSdetty vakuutus-
sopimuslaissa erikseen, saata-
va vanhentuu k5rmmenessd
vuodessa saatavan s}'ntyhet-
kestd eli perusteettoman
edun siirtymishetkestii. X:n
on katsottava hakeneen

YEL - vakuutusmaksu-
ien palauttamista kos-
keva vaatimus vanhen-
tuu kymmenesse vuo-
dessa saamisen synty-
misestd eli kunkin va-
kuutusmaksuerdn suo-
rittam isp6ivdstd lu kien.
YEL:n mukaisten vakuutus-
maksujen palautusta toimit-
taessaan vanhuuseldkehake-
muksen yhteydessd Kom-
rnandiittiyhti6 Y:n yhti6sopi-
rnuksen ja selvityksen ty6suh-
teen olemassaolosta.

Eri mieltd olleen jisenen mie
lestd vanhentuminen olisi
katkennut vasta silloin, kun
valitus eldkelautakuntaan t&is-
te asiasta tuli vireille eli
4.3.1992. Tdmd olisi kuiten-
kin ollut valittajalle eldkelai-
toksen piiiit6stii epdedulli-
sempi ratkaisu.

VakO:n kanta
VakO hylkdsi SSnestyksen (G
1) jdlkeen X:n tekemdn vali-
tuksen, joten eldkelauta-
kunnan pdStostd ei muutettu.
VakO:n hylkiiysperusteet oli-
vat samat kuin eliikelauta-
kunnan edellS esitetSrt perus-
teet. Lainkohta: Vanhentu-
misasetuksen 1 $.

Eri mieltd olleen j6'senen mie.
lestd vakuutusmaksujen pa-
lauttamista koskeva saarni-
nen oli syntynyt vasta silloin,
kun VakO poisti X:n YELva-
kuutuksen.

Oikeuspaikka
VakO oli ddnest5rksen (+5) j6l-
keen katsonut asian kdsitte.
l5rn kuuluvan VakO:n toimi-
valtaan,

VakO:ssa asia lienee nihty si-
ten, ettd vaikka erityisti s66n-
nostd aiheettomasti makset-
tujen vakuutusmaksujen pa-
lauttamiseen ei olekaan,
asia liittyy lEheisesti vakuut-
tamiseen ja se kuuluu VakO:n
toimivaltaan.
Eri mieltd olleiden jdsenten
rnielestd asiaa ei olisi tullut
kiisitellii ilman siihen oikeut-
tavaa nimenomaista s65nn6s-
td VakO:ssa.

Saarnisen
vanhentuminen
Erityisen s66nn6ksen puuttu-
essa noudatetaan saamisten
osalta yleistii 10 vuoden van-
hentumisaikaa, joka on s56-
dett5r vanhentumisasetukses-
sa. Vanhentumisaika alkaa
kulua saamisen s5rnfrhetkes-
td lukien.

Vakuutusmaksujen palautta-
misen vanhenturnisesta ei ole
erityisti s66nn6st6. Eldkelau-
takunta ja VakO ovat ratkai-
suissaan ldhteneet siitd, ettii
rny6s vakuutusmaksupalau-
tuksissa noudatetaan niin ol-
len yleistd 10 vuoden vanhen-
tumisaikaa. Vanhenturnisai-
ka on ratkaistu laskettavaksi
kunkin vakuutusmaksuerd,n
suorittamispdiviistd lukien.

Kornrnentteja
Ratkaisut ovat perustuneet il-
meisesti siihen, ettd normaa-
lissa velkasuhteessakin vir-
heellisen maksun palautta-
mista on vaadittava 10 vuo-
dessa suorittamisesta, jotta
vanhenturninen viiltettiiisiin.
Vakuutussopimukseen perus-
tuva kestovelkasuhde on rin-
nastettu rnuihin rnaksunpa-
lautustilanteisiin.

Selv66 s56nn6sti vakuutus-
maksujen palauttamisesta ei
ole, misti syystl muutakin
tulkintaa olisi voitu pitiid
mahdollisena. Olisi voitu aja-
tella, ettd X:n saaminen eliike.
laitokselta olisi syntynyt vasta
silloin, kun VakO totesi va-
kuutusmaksut aiheetta mak-
setuiksi ja edun perusteetto-
muus tuli niiin todetuksi.

Kun X:n saamisen on kuiten-
kinkatsottu slmtlmeen jo kun-
kin vakuutusmaksun suorit-
tamispiiiviinii, joutuu hiin ta-
vallaan itse kustantamaan el6-
keturvansa, vaikka VakO on
katsonut hdnen olleen ty6-
suhteessa.

MARIA-TT.EENA
SEPPAI,A

Eltihe h.r-u ohe skuhs ert
lahi.osaston

laktmies
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Jos Elma Eldkeldinen
muuttaa tyttdrensi per-
heen Iuokse Argentii-
naan, saako hdn sinne
myos tyt lla ja vaivalla
ansaitsemansa elAk-
keen? Entdpd Vera Ve-
ndldinen, joka haluaisi
suomalaisen miehensd
kuoltua palata entiseen
kotimaahansa, menet-
taak6 hdn liihtiessSdn
perhe-eldkkeensd?

Asiaan vai kuttavat eldk-
keensaajan kansalai-
suus ia mahdollisesti
sosiaaliturvasopimu k-
sen mddrdykset. ErHis-si tapauksissa eldk-
keen maksu ulkomaille
edellyttiiii erityisii syi-
ta.

-
Tlz6eliike maksetaan ulko
mailla asuvalle Suomen kan-
salaiselle samoin kuin Suo
messa asuvalle. Esimerkiksi
vanhuuselSkkeellii oleva voi
hakeutua mihin maailman
kolkkaan tahansaja eldke seu-
raa mukana. Myos perhe-el6-
ke maksetaan sen saajan
asuinpaikasta riippumatta,
jos htin on suomalainen. Mer-
kitystii ei ole myoskdin sill6,
jii[k6 eltikkeelle jo Suomessa
vai vasta ulkomaille muuton
jdlkeen.

T!6tt6myyseliikett?i ja osa-ai-
kaelikettd koskevat s6tinnok-
set estdvdt kdytdnn6ssl niii-
den etuuksien maksamisen
ulkomaille. Sopimus Euroo'
pan talousalueesta (ETA-soPi-
mus) on kuitenkin tuonut tul-
lessaan sen muutoksen, etti
eldkkeensaajan siirtyminen

toiseen ETA-maahan on mah-
dollista ilman, ettii el6ke sen
vuoksi keskeytetiiiin.

(Ilkornaalainen
eldkl<eensaajana
Vieraan valtion kansalainen,
joka on ansainnut Suomessa
eliikettS yksityisen tY6nanta-
jan palveluksessa tai fitteie-
h5, saa eliikkeensii ulkomaille
vain, jos sosiaaliturvasoPimus
hdnet siihen oikeuttaa tai jos
Eldketurvakeskus erityisistd
syist6 antaa luvan maksami-
seen.

Sopirnus turwaa
eliikkeen maasta-
viennin
Sosiaaliturvasopimuksessa so-
pij avaltiot poistavat vastavuo
roisesti eldkkeen maksamista

koskevat rajoitukset, jotka liit-
tyvit kansalaisuuteen. Sopi-
musmaassa ansaittu el6ke
maksetaan aina toiseen soPi-
musmaahan sen kansalaisel-
le.

My6s ETA-sopimus velvoittaa
maksamaan eldkkeen sopi-
muksessa osallisena olevan
valtion kansalaiselle hiinen
asuessaan Euroopan talous-
alueella. Esimerkiksi Kana-
dan kansalainen saa Suomes-
sa ansaitsemansa eliikkeen
Kanadaan maittemme viilisen
sosiaaliturvasopimuksen pe'
rusteella ja espanjalainen
Ranskaan ETA-sopimuksen
nojalla.

Kahdenvilisissd sosiaaliturva-
sopimuksissa maksamista on
voitu laajentaa siten, ettd el6-
ke maksetaan sopimusmai-

den kansalaisille my6s kol-
manteen maahan. Esimerkik-
si Sveitsin kansalaiselle Suo-
men tyoeldke maksetaan riip
pumatta siitd, missd hdn asuu.
Mahdollista on sekin, ettd so-
pimus velvoittaa maksamaan
eldkkeen my6s kolmannen
valtion kansalaiselle hdnen
asuessaan toisessa sopimus-
maassa. Kun on kyse ulko-
maalaisesta ja eldkkeen mak-
samisesta h6nelle ulkomaille,
onkin aina selvitettiivd, onko
olemassa sosiaaliturvasoPi-
musta, jonka nojalla hdn voisi
saada tiidlld kertlmeen el6k-
keen asuinmaahansa,

Perhe-elhke maksetaan aina
sopimusmaasta toiseen edun-
saajalle hdnen kansalaisuu-
destaan riippumatta, ios
edunjtitttijti oli kuollessaan so-
pimusvaltion kansalainen'
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NIMITYKSET

E dunj iitttij iin kansalaisuudel-
la ei ole merki\rstd, jos edun-
saajana on toisessa ETA-rnaas-
sa asuva ETA-maan kansalai-
nen. Maksuun velvoittaa tdl-
laisessa tapauksessa ETA-sopi-
rnus.

Milloin tarrritaan
Eltiketurvakeskuksen
lupa?
Ulkomaalaisille, jotka asuvat
ulkomailla eiviitki kuulu
ETA-sopimuksen tai mink66n
kahdenvdlisen sosiaaliturva-
sopimuksen piiriin, elikettd
ei makseta ilman Eldketurva-
keskuksen lupaa. Lupa tarvi-
taan my6s siin6 tapauksessa,
ettd vierasmaalainen elSkettdjo saadessaan muuttaa pois
Suomesta.

Maksulupa ei nykyisin heltid
helposti. Lain mukaan el6k-
keen maksaminen vieraan
valtion kansalaiselle ulko-
maille on mahdollista vain,
jos siihen on eritSrisid syitii.
Kdytdnn6ssd erit5risend s54rnd
voidaan pitiid esimerkiksi si-
t5, ettd elSkkeenhakija on enti-
nen Suomen kansalainen tai
tdiilld pakolaisena ollut.

|os se rnaa,jonka kansalainen
hakija on, maksaa vastavuo-
roisesti eldkkeet Suomen kan-
salaisille, on tem6 yleensii eri-
tyinen syy my6nteiselle mak-
supdStokselle. ]ollei vastavuo-
roisuutta ole, kiinnitetddn
huomiota muun muassa Suo-
messa asumisen ja ty6skente-
lyn pitkiiaikaisuuteen. Erdds-
sii tapauksessa yli kaksilgrm-
menvuotinen tyoskentely
Suomessa katsottiin riittiiviik-
si ja lupa maksamiseen annet-
tiin. Sen sijaan kielteiseen
kantaan piiiidyttiin puolalai-
sen muusikon osalta, joka oli
tehnyt keikkatydtd Suomessa
asumatta ttitillii vakinaisesti,
vaikka \r6vuosia oli yhteensii
kertynytkin l6hes seitsemAn.

Eliikkeenhakijan heikkoa ta-
loudellista tilannetta ei yksi-

n66n ole pidetty erityiseni
syynd eldkkeen maksami-
seen. Vaikka maksuluvan
ep66minen tuntuukin mones-
ti tylyltii, ei Suomi tdssd suh-
teessa poikkea muista maista.
Vain harvat maat maksavat
vierasmaalaiselle eldkkeen
rnaasta ulos ilman sosiaalitur-
vasopimusta.

fulkiset sektorin
eldkkeet
ja kansaneliike
]ulkisen sektorin eliikelain-
sdSddnn6ssii ei eliikkeen ulko-
maille maksamista ole rajoi-
tettu siten kuin yksityisellS
sektorilla. Kansaneliikelain ja
perhe-eliikelain mukaisten
etuuksien rnydntiimisessd ja
rnaksamisessa ulkornaille on
taas omat sddnt6nsii. ETA-so-
pimuksella on niissd olevia
rajoituksia poistettu.

HELENA TAPIO
Eliihetur-uaheshuhsen

lnhiososton
apulaiso s aatop dri\ihhi)

ELAKETURVA-
KESKUKSEN
HALLITUS

El6keturvakeskuksen halli-
tuksen puheenjohtajaksi vuo.
deksi 1994 on nimitetty Ilma-
risen toimitusjohtaja Kari
Puro.

Kari Puro on ollut El6keturva-
keskuksen hallituksessa wuo-
desta 1992 ldhtien. Hdn on toi-
minut hallituksen l66ketie.
teellisend asiantuntij ana.

ELAKETURVA-
KESKUS
Tiedottajaksi viestintSosastol-
le on nirnitetty yo-rnerkonomi
Ulla Lindstr6rn. Lindstrdm on
ollut Eldketurvakeskuksen
palveluksessa vuodesta 1975.
Hdn on toiminut mm. suun-
nittelujohtajan sihteerind, tie
dotuksen sihteerinii ja viimek-
si vs.tiedottajana.

Eldketurvakeskuksen ja Tie
tokonepalvelu Oy:n yhteisek-
si ty6terveyshoitajaksi on ni-
mitett;r Eva Keskild. Keskild
on tydskennell5rt [z6terveys-
hoitajana vuodesta 1974 ltihti-
en ja viimeksi Helsingin kau-
pungin palveluksessa.

Kari hro

AnnLindstrihn
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ENGLISH SUMMARY
KU.|rTrEN
ELAKEVAKUUTUS

KTK Erkki Pekkarinen on ni-mitetty rahoitusjohtajaksi
1.1.1994 alkaen. Hdn ontoimi-
nut Kuntien elikevakuutuk-
sen palveluksessa vuodesta
1987, viimeksi talousjohtaja-
na.

Talousjohtaj aksi on nirnitetty
KTM Ari Huotari 1.1.1994 al-
kaen. Hin siirtyy tehtiivdEnsd
SSP-Uusimaan hallintojohta-
jan tehtdvdstd.

ILMARINEN
Eldkevakuutusosakeyhti6 Il-
marisen organisaatiota rna-
dallettiin siten, ett6 johtaja- ja
apulaisj ohtajanimikkeiden si-
jasta kdytetddn tehttiviiAn si-
dottua nimikettd. Nimitykset
tulivat voimaan 1.1.1994 ja ne
koskevat seuraavia henkiloi-
td:

Yhtion henkilost6johtajaksi
on nimitett5r Maire Rantanert.
Hdnen vastuualueenaan on
henkil6st6asioiden lisdksi si-
sdinentiedotus.

Talousjohtajaksi on nimitetty
Ilhka Mihkola ja tietohallinto,
johtaj aksi Ky d sti P ufiiainen".

Vakuutusjohtaj aksi nimitetty
Hannu RissaneTr vastaa vakuu-
tus- ja perintSasioista.

Aira Bristow on nimitetty el6-
kejohtajaksi ja htin'r,rastaa
eldkkeiden ratkaisuun ja mak-
satukseen liittyvistii kysymyk-
sistii.

Erhki Pehharinm

,4ri Huotari

Tiedotuksesta vastaavan apu-
laisjohtaj a Ptrl*a I tir-u ekin jdir-
tyi eldkkeelle tammikuun lo
pussa 1994 on viestintiijohta-
jaksi nimitetty lormn Heinii.
Hinelle kuuluvat ulkoisen tie.
dotuksen ja yrityskuvan lisiik-
si yhteydet Pohjolan suurasia-
kasyksikk66n, suorat yhtey-
det asiakkaisiin sekd yhteis-
kuntasuhteet.

Yhteysjohtajiksi on nimitetty
Sakari l1tihho (yhteydet Pohjo-
lan alueorganisaatioon, asian-
tuntijatuki Pohjolan kentille,
johtovastuu Pohjolan kentin
koulutuksesta) ja Ltse-Lotte
Rautio-Murros (kokonaisvas-
tuu Ilmarisen ja muiden osa-
kasyhti6iden: A-Vakuutuksen,
T\rrvan ja Hdmeen vakuutuk-
sen vAlisistd suhteista).

In consequence of ttre
econornic depression and the
surging rate of unernploy-
rnent that has hit the young
especially hard, there has
been a heavy debate going
on in Finland on the
inequalities between
generations in terms of
wealth, in general, and
pensions, in particular. The
young feel that they have to
pay more than they receive.

With his cornprehensive
study on the heritage to be
passed over from this
generation to the corning
one, Pekka Parkkinen,
Research Manager at the
State Financial Research
Centre, contributes to the
debate, adding to it some
realism, as he himself puts it.
Although he admits ttrat the
present state of the economy
is bad and that there is no
shortcut to take us rapidly
back to the welfare societ5r of
1990, he points out that the
younger generation will
inherit three tirnes more
wealth than debts from the
older generation. Once
recovery sets in, as indeed, it
will, as every slump is always
followed by a boom, taxation
should be kept strict and cuts
be effected in public expendi-
ture by, for instance,
drastically interfering with
tle middleclass benefits, he
stresses.

In terms of pension policy,
the major issue is whether
the Finnish society will be up
to the future burden of
pensions. Like all industrial
countries, Finland has
committed herself to the
paSrment of pensions to the
old and ttre disabled.
However, pension expendi-
ture is expected to triple by
the year 2050. It has been
estimated that the propor-
tion accounted for by
pension contributions in the
gross national product will
increase from 15X to a good
17X, which does not sound so
bad. At the same time,
however, it has been publicly
announced that the employ-
ment pension contribution
will have to be raised from
18% to 28% over the sarne
period, and this is, indeed, a
dramatic rise. This illustrates
how different figures paint
quite a different picture of
the future.

Pekka Parkkinen, however,
refers to the deterrnination of
the contribution as merely a
rnatter of actuarial tech-
nique. In his opinion, the key
issue is how big a part of the
national product is used for
ttre payment of pensions. If
real income gSows at an
annual rate of around 2X in
the longterm, ttere will be
no pension bornb.

When askedwhatwill
happen if the economic
gfowth does not follow the
trend foreseen, Parkkinen
replies that society will be
faced with an unreasonably
heavy burden of pensions.
He, however, advises against
precipitate decisions and
stresses that the course of
pension policy should not be
ctranged every time there is
some fluctuation in the
economy. People should be
able to trrst the system.

If tirnes get hard, Parklcinen
says that he is prepared to
support an amendment of
the rules governing the
calculation of pension to the
effect that the emplo5rment
pension is worked out on the
basis of all the years of
emplo;rment and not the
four last ones as now is the
case. He also suggests that
the old-age pensions could be
adjusted by the consumer
price index only.

Furthermore, he finds the
averag:e retiral age in Finland
too low against the back-
ground that average life
expectanry is continuously
increasing. He admits that
the situation in the near
future will be somewhat
controversial as it is unwise,
to say the least, to make an
old and sickly person stay on
in working life when there
are young ones to take his
place. Seen from the perspec-
tive of the labour market, the
old should be allowed to
retire and the young should
be ernployed. But this would
involve huge pension costs.

Ttre Nordic welfare state has
been regarded as one of the
greatest achievements of the
labour movement. Ttre
labour movement has
consistenflyworked to
remove means-testing from
pensions and other social
benefits, to glrarantee a basic
level of subsistence to all

q

*

5B TYoELAKE 94lr

7
T

7

7

T



citizens and to provide
earnings-related social
securi\r benefits to the
gainfully employed popula-
tion. However, with the
growing importance of the
middle class, it has been
asked whether the Nordic
model of the welfare state is
heading for a legitirnary
crisis.

In this issue of our magazine,
Dr. Olli Kangas of the
Universit;r of T\rrku, discus-
ses some of the findings of
an interview survey current-
ly conducted at the depart-
ment of social policy. Ttre
aim of the survey was to
outline the attitudes of
different socioeconomic
groups towards social poliry,
in general, and the cuts in
public-sector benefits and the
future trend in social policy,
in particular. The sample
consisted of. LB47 persons
1117 of whom returned the
questionnaire. They repre.
sented different occupational
groups differing from each
other by socioeconornic
status, involvement in
female or male dominated
branch and engagement in
sector of the economy
(public/private).

Ttre respondents were asked
for their opinions on means-
testing of benefits, whether
they were in favour of flat-
rate or earnings-related
pensions, and how they felt
about the introduction of a
pension ceiling. The findings
show that earnings-related
pensions have strong support
amongthe Finns. Ttrere is no
appreciable differences by
gender and age, although a
slight difference is discern-
ible by level of education and
income, in that as many as
7O-9O% of the well-educated
salaried employees with high
incomes are in favour of
earnings-related pensions.

However, the opinions about
pension policy are somewhat
contradictory. On the one
hand, a considerable number
of the respondents were in
favour of flat-rate pensions
but, on the other hand, they
wanted pensions in relation
to prior earnings. Ttris
contradiction is most evident
for workers 64% of whom
supported fl at-rate pensions
at the same time as 69%
reported that they were in

favour of earnings-related
pensions.

Ttris contradiction is partly
attributable to the fact that
workers are in favour of
earnings-related pensions in
the lower income brackets
but speak for flat-rate
pensions in the higher
income brackets. Ttris leads
us to the question of a
pension ceiling, which
received clear backing from
all the respondents, wittr
some reservation from the
well-educated high-income
earrrers. On the whole,
manual workers and
agricultural producers were
more inclined to favour a
pension ceiling than salaried
employees.

Although the support of the
pension ceiling most
apparently springs from the
need to even out differences
in income, the ceiling may
have quite the opposite effect
as the survey showed that it
would increase the willing-
ness of those with high
incomes to subscribe for
private (voluntary) pension
insurance.

In sum, it can be said that
although the Nordic welfare
state is often associated with
the sociopolitical strategy of
the workers, this study shows
that manual workers are
strongly in favour of means-
testing, wishing to put a
ceiling on the pensions of
high-income earners. In
contrast, the interests of the
middle class in terms of
pension poliry seem to be
highly compatible with the
present pension scheme.

In this issue, Eila T\rominen
discusses some aspects of her
dissertation "Life change and
stress management" and
related prior studies. Within
the framework of life change
and welfare studies, the
study analyses adjustment to
widowhood and the effects of
widowhood on economic
status, health and social life.
The study is based on an
exceptionally large research
material and, in contrast to
other widowhood studies,
covers both widows and
widowers. Another differen-
ce to prior studies is that the
life situation of the widowed
is analysed after a relatively
long adjustment period, as

three to four years had
lapsed since the death of the
spouse at the time of the
study.

The study showed that one in
five of the widowed individ-
uals had failed to adjust to
widowhood. Non-adjustment
was most common in old
widowers, especially in those
very old widowers who had
experienced the sudden
death of their wife.

In terms of pension policy,
this study is part of a larger
research project that was
initially designed for the
evaluation of the need for
sunrivors' pensions and
contributed to the reform of
surwivors' pension legislation
effected in |uly, 1990, the
most essential arnendment
being the extension of
survivors' pension entitle
ment to widowers,

The evaluation of survivors'
pension provision showed
that widowers are less in
need of a spouse's pension
than widows for which
reason it was not justifiable
to extend survivors' pension
entiflement to widowers as
such. Ttris is why the
entiflement to survivors'
pension was made depend-
ent on the surviving spouse's
own pension through a
technique called pension
adjustment.

The surviving spouse's
pension is still a more
important source of incorne
for widows than for widow-
ers. Many of the widows
under studybelonged to age
groups with little gainful
emplo;rment. One-fourth of
the women of retirement age
had stayed at home during
their whole marriage and
these women, on an average,
reported 11 years of child
care, against an average of 5
years for younger women.

The Rehabilitation Reform of
1991 is now being evaluated
and future improvements
and amendments sought.
The difficulty in the evalua-
tion of the reform lies in the
fact that the economic
ouflook was quite different at
the time the reform was
being planned. The key aim
was to help people stay on in
working life. It is now
impossible to say whether

the measures of rehabilita-
tion have worked to that
effect, says Heidi Paatero,
secretarlr of the Delegation
for Rehabilitation Affairs.

One of the aims of the
rehabilitation reform was to
make the rehabilitation
systern function better and to
specifically lay down the
duties of each institution or
body involved in the
prograrnme. As the scheme
has been strongly criticized
for being too bureaucratic
and involvingtoo rnany
bodies, all the instances
involved were by law
cornmitted to co-operation.

In the reforrn, the severely
disabled gained at the cost of
the mildly disabled. The
Social Insurance Institution
was rnade liable to attend to
the medical rehabilitation of
the severely disabled, who
gained the subjective right to
certain rehabilitation
services under some condi-
tions. Ttre airn was to
improve the functional
ability of the severely
disabled and to make them
better equipped to get by irr
life on their own. Ttris added
to the costs of rehabilitation
enormously. In 1992, the
costs amounted to FIM 140
million, against the estima-
ted FIM 50 million. A good
8,000 severely disabled
persons participated in the
rehabilitation programme, a
little less than 10X of them
were gainfully employed.

Studies have shown that
rehabilitation will be
successful if the rehabilitee
shows motivation and takes
some initiative when his
rehabilitation plan is worked
out. Heidi Paatero calls for
more involvement and
responsibility from the
rehabilitee in the future and
emphasizes that the rehabili-
tation plan should be an
agleement givingboth
parties some duties and
rights. With an agingwork
force, Paatero believes in the
future of rehabilitation but
she stresses that the rehabili-
tation measures should be
planned with eost awareness
and result orientation in
mind, to hold back criticism.
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Vuoden piiiitlyessd tydeliike-
turvaa kartuttavina pidetddn
tyo-ja virkasuhteessa tai yrit-
tdjdtoiminnan perusteella va-
kuutettuina olevia. Tdstd poik-
keavasti henkildn katsotaan
olevan LEL tai TaELtyosuh-
teessa vuoden piiiittyessd, jos
hdnelld on ko. lain mukaisia
ansioita joulukuulta.

Mtitirittely jiittiiii luvuista pois
ne ty6eldkelakien LEL tai Ta-
EL piirissti ty6skennelleet, jot-
ka ovat lomautettuja tai muu-
ten ty6skentelemdttti joulu-
kuun, koska heille ei tiilldin
my6sk56n kirjaudu joulu-
kuun t5r6skentelyyn perustu-
via ansioita. Sen sijaan TEL
luvuissa ovat mukana my6s
ne lomautetut, joiden tyosuh-
detta vuoden pdSttyessd ei ole
katkaistu. Yrittiijillii tarkastel-
laan vastaavasti vakuutuksen
voimassaoloa. Erot johtuvat
mdSritelmistii, joilla eri el6-
kelait eliikettii kartuttavan
tydskentelyn mddrittelevdt.

Laajemmin tulkiten ty6eliike
turvaa kartuttavien joukkoon
kuuluvat myds ne, jotka vuo-
den pddttyessd eiviit ole ty6s-
s6, mutta ovat tarkasteluvuo-
den aikana kartuttaneet el6ke'
turvaa. Osa on siirtynyt eltik-
keelle, osa kuollut ja muilla
siiilyy karttuneessa eldketur-
vassa ns. tulevan ajan oikeus
vielS noin vuoden t5r6nteon
piiiittymisestA. Tlott6myys-
turva voi pidentdi tdt6 aikaa
viel6 huornattavastikin, mut-
ta'.dssd tarkastelussa edellyte-
tddn vuoden 1993 aikana aina-
kin jossakin vaiheessa el6ke
lakien piiriin kuuluvaa ty6s-
kentelyd.

Seuraavassa asetelmassa esi-
tetiiiin arviot eri tyoeldkelaki-
en piireihin kuuluvista henki-
l6istd edelld esitetylld tavalla
laajemmin ja suppeammin
ymmdrtden.

l!

Lama ei hellitii
Taloudellisen laman jatku-
vuus heijastuu edelleen sJm-
kimmin yksityisen sektorin
TEL ja LELluvuissa. TEL:ssd
henkil6miiiiriin arvioidaan
alentuneen 70 000 eli l6hes B
prosenttia ja LEL:ssd yli 10
prosenttia.

My6s Taiteilijoiden ja toimit-
tajien eliikelain (TaEL) piirissA
ty6skentelevien m66rdssi on
tapahtunut viihdistd laskua,
mutta merenkulun ty6paikat

I! TT

(MEL) ovat ainakin toistaisek-
si siilyneet.
YELyrittiijien lukumdiirdn ar-
vioidaan pys)rneen jokseen-
kin ennallaan. Yrittiij iitoimin-
nan aloittavia oli edelleen 16-
hes yhtd paljon kuin lopetta-
jiakin ja vaihtuvuus oli suuri,
noin 25 000 yritttijtiti. Uusien
yrittiijien joukossa on paljon
aiemrnin palkkaty6ssii olleita,
jotka nyt palkkaty6n loputtua
ovat lShteneet ty6llist6mdiin
itse66n yritttijinii. Tdmd mer-
kinnee l6hivuosina yksiniis-

al

ja perheyrittdjien osuuden
kasvua suhteessa tydnantaja-
yritttijiin.
Maatalouden rakennemuu-
toksessa talouclen alamiiki ei
pahemmin ndytti vaikuttavan
ainakaan maatalousyritttijien
(I\4YEL) lukum66rdn vihene.
miseen. Se jatkuu ns. luonnol-
lisena poistumana edelleen ta-
saisesti noin 5 000 vakuutetul-
la vuodessa.

Lama nekyy my6s
julkisen selctorin
luvuissa
Valtion eldkelain MEL) piiris-
sd ty6skentelevien m55rd on
alentunut yli 5 prosenttia, eli
yli kolminkertaisen mddrdn
edellisvuodesta. Nyt kuvaan
on tullut tavoitteellinen virko-
jen ja toimien vdhentdminen,
kun aiemmin alenemisen syi-
td ovat olleet liihinnd luonnol-
linen poistuma ja - kuten
usein aiemminkin - VELpii-
riin kuuluneen tydskentel5m
siir$.rninen muun eldkelain,
useimmiten TEL:n piiriin.

Myds KVTEL:ssa t5r6skentele
vien kohdalla valtion siiiisto
toimien vaikutus on alkanut
niilcyti, henkilomdiird on alen-
tunut yli neljd prosenttia edel-
lisvuodesta.

Tarkasteluvuonna my6s Kir-
kon eliikelain (KiEL) piirissti
ty6skentelevien mddri ltihti
voimakkaaseen laskuun.

MIKKO PELLINEN
Eldhetw--uakeshuhsen

tilnsto-osaston
yrojektipiirillihkt)

TI

TYOSSA ELAKETURVAA
KARTUTTANEET

VUODEN 1993 PAATTYESSA

Eldkettii ty&, fittiije- tai virkasuhteessa ansainneet:

Yksityinen
sektori

TEL
MEL
TaEL
LEL
YEL
IVIYEL

1 250 000
BB0 000

8 000
6 000

70 000
160 000
160 000

- 70 000
0
0

- 10 000
0- 5000

Vuoden 1995
aikana
Henkil6itti

1 600 000
1 150 000

12 000
11 000

170 000
180 000
170 000

Vuoden 1995 piiiittyessii

Henkiloitti Muutos edel-
lisvuodesta

fulkinen sektori

vEL **)
KVTEL
KiEL

320 000 ")
500 000

18 000

650 000*)

250 000
400 000

15 000

000
000
000

15
15

2

Yksityinen ja 1900 000")
julkinen sektori
*) Eliiketurvakeskuksen arvio
**) VEL:n piiri sistilt66 my6s Suomen Pankin (900) ja

KansanelSkelaitoksen (5 800) palveluksessa olevat'

Henkil6 voi samanaikaisesti kuulua useankin eri elflkelain piiriin.
Esimerkiksi yksityisellS sektorilla oli vuoden lopussa noin 40 000
henkil6llii samanaikaisesti kaksi tai useampia yksityisen puolen eri
elSkelakien mukaisia ty6suhteita ja vuoden mittaan noin 90 000
henkil66 kartutti elSketti usearnman kuin yhden yksityisen puolen
eldkelain piiriss6.
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HIIRI JA IHMISIA

I,l13kr-I,lrttr rsiilrl,n,t' lri,
llittrkst'rrsa r:xrk;list"st;
letrtct:rnrr: lrillstnill.uaika ajoilr. Iliirr orr rlru-
kava, .ioskirs lrirrkatr
iineii virtrll:r lrr.r'r',r, r'rri
Irrttvitko lit i,,"r',.j,rli;r n j.
tnillrt:rkk.irrsii l'tlr Il ntas
ta srrojasta csiitiiri rnieii-
1:itcitiiiin.

Viimeiseni ponnistuksenaan hyvinvointivaltiomme uudisti
kuntoutuksensa jerjestelmen. Kapea ja rnutkainen tie leven-
nettiin laveaksi. Sitii pitkin oli raihnaan kansanjoukon - kun-
toutujiksi kutsuttujen - mddrd kulkea uusiin ammatteihin ja
auvoisempaan el6mddn.

Ndin piti saataman uusia tydntekijoitd tietotehtaisiin ja toinen
toistamme palvelemaan. Liikaa kun oli oleva maassa ty6tii ja
vdhdn sen tekij6it6.

Eri tahot tahdottiin sopuun ja yhteisty6h6n, kuntoutujalle
houkuttimeksi asetettiin raha ja suunniteltiin moninkertai-
nen varmistusten jdrjestelmi. Ettei vain kukaan, jossa vdhiin-
kin henki pihisi, viiltlyisi hyviiii tarkoittavilta toimilta.

Varmemmaksi vakuudeksi pantiin alan viisaimmat rniehet ja
naiset kokonaiseksi wuodeksi kirjoittamaan teste kaikesta ker-
tomus. Menest5zksen dokumenttia saisivat viel6 jdlkipolvetkin
ihmetelld.

Kuinka ollakaan, EldkeEetulle tuli mieleen vanha lentiivii
lause, jonka sanamuodon hiin tarkisti ullakolle jddneestii Pik-
ku |dttildisestd:

PARTURIUNT MONTES, NASCETUR RIDICULUS MUS.

Tietenkin oli mielleyh$,rnd aivan satunnainen ja vdhemmiin
harkittu. "Voihan hiirestd kehittyii vield vaikka rnitd", lausui
Eltike-Eetu ddneen ja yhdellS hiiren painalluksella poisti kuva-
ruudustaan kokojutun.

Eetun vaimo katsoi merkitsevasti eikd lausunut mitdiin.

Eldk*Eetu
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ElSketurvakeskus j a Tloeliike-
laitosten Liitto olivat mukana
17.-19.1.1994 j$irjestetyillti
nuorten tyopaikka- ja jatko-
koulutusmessuilla. Niimti vii-
dennen kerran j 6rj estet5rt mes-
sut keriisivdt Helsingin messu-
keskukseen noin 59 000 tule-
vaisuudestaan kiinnostunutta
nuorta.

ETKja TELA olivat ensimmiiis-
td kertaa mukana messuilla.
$oeliike on olennainen osa
tyoeliim66 ja koskettaa myos
nuoria. Ulkomaille tyosken-
telemSSn lihtevien nuorten

on my6s hWti saada tietoa so-
siaalivakuutuskysymyksist6.
Nuoriahoukuteltiin messu-
osastolle muun muassa it6-
maisen vatsatanssin avulla.

Ldhes joka lgrmrnenes messu-
kevije osallistui tyoeliikkeitii
kitsittelevEiin tietokilpailuun.
Vastauslippuja jdtettiin noin
3 500, joista pertiti 69 prosent-
tia oli ttiytetby oikein. Oikeat
vastaukset loytyivdt muun
muassa seindtauluista ja mes-
suoppaan liitteenii olleesta
nuorille suunnatu sta tyoeldke-
esitteest6.
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